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INLEIDING

Zodra de mens over taal beschikte, is hij niet alleen gaan praten,
maar ook gaan vertellen. Het vertellen van verhalen komt voort
uit een aangeboren menselijke behoefte aan fictie, die zich later
ook zou manifesteren in het schrijven van boeken ofhet maken
van films. Telkens worden weer nieuwe verhalen verteld, of
worden oude verhalen opnieuw verteld. Het verhaal is een
vorm van amusement, en stelt de verteller en de luisteraars voor
enige tijd in staat om in gedachten elders te vertoeven en de zinnen te verzetten. Maar vertellen is niet louter vermaak: vaak ongemerkt brengen verhalen verlangens en onlustgevoelens onder woorden die onder bepaalde groepen mensen leven. Met
het sprookje kan de gewone mens bijvoorbeeld even dromen
van de onbereikbare rijkdom van de adel of van de sch<?onheid
van een prinses. Verhalen weerspiegelen ook de morele regels
en taboes die in een bepaalde (sub)cultuur gelden, en bevestigen collectieve normen ten aanzien van bijvoorbeeld seksualiteit en misdaad.
In een sprookje als de Wolf en de Zeven Geitjes wordt een
luisterpubliek van kinderen in feite geleerd om de deur niet
open te doen voor vreemden, omdat die een potentieel gevaar
kunnen vormen: niet iedereen is immers te vertrouwen. Maar
zo dik ligt de moraal meestal niet op een verhaal, en zelfs het
sprookje van de Wolf en de Zeven Geitjes heeft in de eerste

II

plaats tot doel om eens lekker veilig te griezelen. Dit sprookje
behoort welbeschouwd tot de culturele bagage van nagenoeg
iedere Nederlander. Wie in het sprookjesbos van de Efteling
rondloopt heeft - vanaf een zekere leeftijd - geen enkele moeite om de uitgebeelde kemmomenten uit de sprookjes te
herkennen en te benoemen: Roodkapje, Hans en Grietje,
Doomroosje, Sneeuwwitje, Klein Duimpje en de Reus, Repelsteeltje ... Een enquete in de Utrechtse wijk Lombok uit 1998
wees uit hoe bekend de sprookjes van Hans en Grietje en Klein
Duimpje weI zijn onder autochtonen en zelfs allochtonen. De
sprookjes waren respectievelijk bij 74 en 72 procent van de allochtonen bekend - meer bij de jongeren dan de ouderen
natuurlijk. De sprookjes scoorden beide qua bekendheid onder
autochtonen respectievelijk 99 en roo procent. Sommige
sprookjes hebben al eeuwenlang deel uitgemaakt van de orale
cultuur: telkens weer zijn ze mondeling doorverteld, en tegenwoordig worden ze ook voorgelezen, ofkunnen ze op video bekeken en beluisterd worden.
Tot de orale cultuur behoren niet alleen sprookjes en andere
verhalen, maar ook liedjes, aftelrijmpjes, bezweringsformules,
spreuken, gezegden en dergelijke. Het is ook geen cultuur voor
alleen kinderen, maar evengoed voor volwassenen. Datzelfde
geldt voor de talloze, van oorsprong mondeling overgeleverde
verhalen die met het overkoepelende begrip 'volksverhalen'
worden aangeduid om ze te onderscheiden van de primair
schriftelijke novelles en romans. Heel veel volksverhalen zijn
in heden en verleden vooral voor volwassen oren bestemd geweest.
Een volksverhaal is in principe een mondelinge vertelling die
voor langere of kortere tijd circuleert tussen (groepen) mensen. Volksverhalen maken deel uit van de 'orale kunst' (verbal
art) van het dagelijkse leven in heden en verleden. Het volksverhaal is doorgaans anoniem van oorsprong: meestal valt niet
te achterhalen waar het verhaal het eerste verteld is en door
wie. Variabiliteit, dat wil zeggen het ontstaan van nieuwe versies, is een essentieel kenmerk van verhaalgenres in de mondelinge overlevering.
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Binnen het overkoepelende begrip 'volksverhaal' onderscheiden we verschillende soorten verhalen. Zo zijn er in de eerste
plaats de klassieke genres van het sprookje, de sage, de legende en de fabel. Moderner zijn de mop, het grappige raadsel en
de anekdote. Daarnaast kennen we ook nog zogenaamde 'urban legends' (moderne sagen), productgeruchten en (min of
meer gefixeerde) roddels. Naarmate volksverhaalonderzoekers hun werkterrein zijn gaan verbreden, hebben ook familieverhalen en persoonlijke geschiedenissen aan belang gewonnen.
In het verleden heeft het woord 'yolk' in het begrip volksverhaal vooral betrekking gehad op de lagere sociale regionen van
de samenleving, bij uitstek de boeren en de vissers. Bij hen zou
de mondelinge cultuur in zijn meest pure vorrn terug te vinden zijn. Thans wordt 'yolk' niet meer op een speciale groep
toegepast: volksverhalen zijn dan verhalen die in het dagelijkse leven bekendheid genieten en overgedragen worden in welke geleding van de samenleving dan ook.
Op deze plaats wordt slechts kort op enkele genres ingegaan.
Een sprookje verhaalt bijvoorbeeld doorgaans van een wonderbaarlijke avonturentocht die door een held of heldin moet worden ondernomen en tot een goed einde gebracht. Het sprookje speelt in een onbestemd verleden op een onbestemde plaats
('Er was eens .. .'). Het verschil met de sage is, dat in dit soort
verhalen tijd en plaats vaak weI genoemd worden. Het gaat om
vertellingen over locale hekserij, spokerij, toverij en dergelijke.
De 'urban legend' of moderne sage is in zeker opzicht de opvolger van de traditionele sage. In de moderne sage worden
echter de frustraties, angsten, achterdocht en (voor)oordelen
onder woorden gebracht, die de mens in het moderne leven
koestert. Zowel voor traditionele als moderne sagen geldt dat
ze regelmatig door vertellers als waargebeurd worden doorverteld. Een bijzonder soort moderne sagen zijn de zogenaamde
productgeruchten: onware maar vaak geloofde vertellingen
over commerciele producten of producenten. Bijvoorbeeld:
Philips heeft allang de eeuwig brandende gloeilamp uitgevon-

den, maar houdt het ontwerp geheim in een kluis. En van Coca
Cola gaat het hardnekkige gemcht dat men er roest mee kan
oplossen. De grens tussen moderne sage, productgemcht en
roddel is soms buitengewoon vaag. Veel roddels hebben betrekking op (al dan niet bekende) personen, maar ze zijn vaak
betrekkelijk vluchtig van aard, en hebben een kleine actie-radius. Maar sommige roddels kunnen uitgroeien tot gemcht of
moderne sage. Voorbeelden zijn de hardnekkige complotverhalen over de moord op president Kennedy, het gemcht dat de
echte Paul McCartney dood is en vervangen door een dubbelganger, en het voortdurend weer opduikende gerucht dat Elvis
nog leeft.
aan anderen verteld
Talloze volksverhalen zijn telkens
en aan nieuwe generaties doorgegeven. Daarbij heeft het verhaal zich doorgaans weinig aangetrokken van lands- of taalgrenzen. Kenmerkend voor de meeste volksverhalen is hun internationale karakter: vele kennen een brede verspreiding.
Sinds de negentiende eeuw zijn deze verhalen door verzamelaars - te beginnen met de gebroeders Grimm - ook daadwerkelijk uit de mondelinge overlevering opgetekend. Daarv66r
zijn we voornamelijk aangewezen op schriftelijke bronnen.
De komst van het schrift heeft de mondelinge overlevering
overigens nooit verdrongen, hoogstens be'invloed. De idee dat
er eeuwenlang een ge'isoleerde en door het schrift onbe'invloede mondelinge cultuur heeft bestaan, bemst op een misvatting. Door de eeuwen heen constateren we juist een vruchtbare
wisselwerking tussen de mondelinge en schriftelijke overlevering; volksverhalen worden in boeken opgetekend of in literatuur verwerkt, die verhalen worden weer gelezen of voorgelezen, en zo kunnen de verhalen weer even gemakkelijk in de
mondelinge overlevering terechtkomen. En omgekeerd kunnen literaire teksten ook de primaire bron zijn van latere volksverhalen. Vandaag de dag is het niet anders. Moppen en sterke
verhalen die worden rondverteld, kunnen in geschreven vorm
bijvoorbeeld op de digitale snelweg belanden, waar ze vervolgens worden gelezen en eventueel weer doorverteld.
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Het verzamelen en bestuderen van volksverhalen wordt met
evenveel enthousiasme bedreven door amateurs als door wetenschappelijk geschoolde onderzoekers. Het academische
volksverhaal-onderzoek kan vanuit allerhande disciplines verricht worden (cultuurgeschiedenis, antropologie, letteren),
maar het yak waarbinnen het volksverhaal altijd structureel tot
de canon (en zelfs tot de kern daarvan) heeft behoord, heet
volkskunde (of: etnologie). Het yak volkskunde houdt zich bezig met de bestudering van het dagelijkse leven in heden en
verleden. Een van die aspecten van het dagelijks leven is dus
het vertellen van verhalen. Over dit vertellen heeft een volkskundige terecht eens opgemerkt: 'Het alledaagse vertellen bestaat uit het vertellen van het onalledaagse: Want zoveel mag
duUietijk zijn: het gaat om bijzondere verhalen - spannende,
griezelige, grappige, ontroerende vertellingen.
Zulke verhalen kunnen regelmatig aan hun globale plot 'geidentificeerd' worden. Een verhaal dat gaat over een grootmoeder en een kleindochter die door een wolf worden opgegeten,
maar die door een jager weer uit de buik worden bevrijd, herkennen we als het sprookje van Roodkapje. In de internationaIe volksverhalen-catalogus van Antti Aarne en Stith Thompson
wordt deze vertelling geidentificeerd als het verhaaltype AT
333, 'Red Riding Hood'. Het verhaal is in de mondelinge overlevering aangetroffen van Noorwegen tot Griekenland, en van
Ierland tot Rusland, maar is ook opgetekend in de Engels-,
Frans- en Spaanstalige gemeenschappen van Amerika. In de
catalogus van Aarne en Thompson staan vele duizenden fa. bels, sprookjes en grappige vertellingen gecatalogiseerd: al die
verhalen krijgen een type-nummer mee (de AT-nummers).
De eerste die voor Nederland een soortgelijke catalogus
maakte was J.R.w. Sinninghe. In 1943 maakte hij een typenindex van Nederlandse fabels, sprookjes, sagen en legenden
(de SIN-nummers bij de verhalen in de 'Bronnen en aantekeningen'). Helaas is deze catalogus inmiddels weI sterk gedateerd. Van recenter datum is de catalogus van J. van der Kooi
van Friese fabels, sprookjes en grappige vertellingen (zie de
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vDK-nummers). Voor wat betreft de modeme sagen zijn we
aangewezen op de typen-index van de Amerikaanse volkskundige Jan Harold Brunvand (de BRuN-nummers). Ondanks het
bestaan van al deze catalogi, is het onmogelijk om er alle verhalen, die in het dagelijkse leven verteld worden, mee te identificeren. Er worden gewoon meer verhalen verteld dan de catalogi kunnen administreren. Er komen bovendien dagelijks
nieuwe verhalen bij (op het Meertens Instituut worden hieraan door mij soms TM-nummers toegekend). En persoonlijke
verhalen of familiegeschiedenissen vallen al helemaal niet te
catalogiseren, omdat iedere plot anders is. De catalogi moeten
het nu eenmaal hebben van min of meer vaste verhaalstructureno
De volkskunde wordt in Nederland onder meer beoefend aan
het Meertens Instituut in Amsterdam. Ook het nationale volksverhaal-onderzoek heeft daar een plaats. Het Instituut beschikt
over een uitgebreid archief van Nederlandse volksverhalen, en
sinds 1994 wordt er gewerkt aan de Nederlandse Volksverhalenbank, een digitale database van verhalen. De Volksverhalenbank bevat momenteel een kleine tienduizend verhalen vergezeld van allerhande achtergrondinformatie. Zo wordt ook
opgeslagen wie het verhaal verteld heeft, waar en wanneer. Verder wordt vastgelegd in welke taal of dialect het verhaal verteld
is, en wie het verhaal verzameld heeft. Indien mogelijk krijgt
het verhaal ook een type-nummer mee uit een van de volksverhaal-catalogi. Tevens worden de verhalen voorzien van re1evante trefWoorden en een genre-aanduiding, terwijl er ook foto's,
geluids- en videomateriaal kan worden toegevoegd. Dankzij
het digitaliseringsproces wordt het mogelijk om op allerhande
combinaties van gegevens te zoeken.
De Volksverhalenbank wordt gevuld met verhalen uit het
Meertens-archief, verhalen uit reeds bestaande tekstedities, en
verhalen verkregen uit nieuw veldwerk-onderzoek. Globaal geschat herbergt het Meertens-archief zo'n tweeendertigduizend
volksverhalen in manuscript-vorm. Enerzijds is daar de Volkskundevragenlijst, die jaarlijks naar correspondenten wordt
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verzonden in heel Nederland en Vlaanderen. In de vragenlijst
is met zekere regelmaat geinformeerd naar het bestaan van bepaalde soorten verhalen, zoals sterke verhalen of vertellingen
over bovennatuurlijke machten. Anderzijds zijn daar de collecties, bijeengebracht door verzamelaars. Tot de oudste verzamelingen van het Instituut behoren de Collectie Boekenoogen
en de Collectie Bakker, die beide uit de periode rond 1900
stammen. In de jaren negentig van de negentiende eeuw
plaatste G.J. Boekenoogen (1868-1930) oproepen in kranten
en tijdschriften om hem versjes, kinderliedjes en volksverhalen toe te sturen. Hij ontving per post materiaal vanuit het gehele land (net zoals het in de praktijk bij de gebroeders Grimm
was gegaan, die eigenlijk zelden de boer opgingen om verhalen op te tekenen). Degene die het meest ijverig voor Boekenoogen heeft verzameld, was C. Bakker (1863-1933), een plattelands arts te Broek in Waterland. Bakker was onze eerste echte
veldwerker, in die zin dat hij zijn patienten daadwerkelijk verhalen en liedjes ontlokte. De verhalen kwamen om zo te zeggen direct uit de 'volksmond', want hij interviewde voornamelijk boeren, knechten en vissers. Al hun verhalen tekende
Bakker op en hij verzond ze per post aan Boekenoogen. Omdat
het door Bakker verzamelde materiaal zo omvangrijk is, onderscheiden we een aparte Collectie Bakker. Beide collecties
zijn via-via in het bezit gekomen van het Meertens Instituut.
Een collectie die direct in opdracht van het Instituut is aangelegd, is de Collectie Jaarsma. Gelijktijdig met andere verzamelaars in andere regie's, heeft hulppredikant A.A. Jaarsma
(1914-1991) in de jaren zestig en zeventig met veel succes
volksverhalen verzameld in de Friese Wouden. Jaarsma verzamelde in die periode niet minder dan zestienduizend Friese
volksverhalen. Ook vandaag de dag worden er vanuit het Meertens Instituut nog verhalen verzameld, onder andere via veldwerk in Broek in Waterland, en in de Utrechtse wijk Lombok.
Studenten die stage komen lopen bij de Volksverhalenbank
worden er ook regelmatig op uitgestuurd om vertellers hun
verhalen te ontlokken. De oudste manuscripten behelzen dus

correspondentie en schriftelijke optekening van mondelinge
vertellingen, het nieuwste materiaal bestaat deels uit bandopnamen. Niettemin ontvangen we op het Meertens Instituut
met zekere regelmaat ook nog correspondentie met schriftelijke optekening van verhalen.
Als we voor het verhaal-onderzoek verder terug willen gaan
dan de negentiende eeuw, dan zijn we altijd aangewezen op
schriftelijke bronnen. Voor middeleeuwse fabels, boerden en
sproken zijn we bijvoorbeeld aangewezen op handschriften of
vroege drukken. Voor latere eeuwen moeten we ons verhaalmateriaal onder meer vinden in almanakken en kluchtboekjes. Deze schriftelijke traditie loopt natuurlijk tot in deze tijd
door, en volksverhalen zijn eveneens te vinden in literaire teksten, in kranten en tijdschriften, in e-mail en op internet. Omdat de schriftelijke en de mondelinge traditie nooit geisoleerd
van elkaar hebben bestaan, maar altijd in een wisselwerking
hebben gestaan, worden bij het verzamelwerk voor de Volksverhalenbank ook de moderne media niet genegeerd. Sterke
verhalen zijn bijvoorbeeld ook te vinden in De Avonden van
Gerard Reve of De Elementen van Harry Mulisch, en moppen
zijn ook op televisie verteld in het RT4-programma Moppentoppers.
Het samenstellen van volksverhaalbundels voor een breed
leespubliek is in het verleden niet zelden gebaseerd geweest op
teksten die al eerder in druk zijn uitgegeven. De volksverhaaltraditie wordt zo schriftelijk in leven gehouden dankzij het
'grote overschrijven': de ene (amateur-)volkskundige schrijft
een verhaal, desnoods met de nodige aanpassingen, over uit
een andere bundel volksverhalen. De huidige teksteditie is
daarentegen gebaseerd op de verhalen zoals die zijn ingevoerd
in de Nederlandse Volksverhalenbank, en die in principe teruggaan op de primaire bron. De oorspronkelijke optekeningen en opnames worden hier licht bewerkt gepresenteerd,
veelal zonder tussenkomst van andere editeurs.
Als volksverhalen in boekvorm worden uitgegeven, doet zich

vaak nog een ander merkwaardig fenomeen voor. Terwijl het
volksverhaal een breed scala aan genres herbergt, beperken de
meeste (populaire) edities zich tot een selectie uit een genre. 20
zijn de sprookjesboeken tot stand gekomen, de sagenbundels,
de Broodje Aap-edities en de moppenboekjes. Een dergelijke
opdeling in genres is tamelijk literair en doet vanuit volkskundig perspectief nogal geforceerd aan. Vertellers bekommeren
zich niet om genres (zijn zich er doorgaans ook nauwelijks van
bewust) en hun repertoire kan gemakkelijk naast elkaar sagen,
sterke verhalen, moppen en familie-verhalen omvatten. In
deze teksteditie wordt de hokjesgeest tot op zekere hoogte
doorbroken. Er wordt achtereenvolgens een selectie uitgegeven van sprookjes, traditionele sagen, persoonlijke vertellingen en familieverhalen, modeme sagen en grappige vertellingen. De genres worden nog weI na elkaar gepresenteerd, maar
benadrukt moet worden dat aIle soorten vertellingen tot de
orale cultuur behoren. Daarmee moet ook enigszins het Anton
Pieck-cliche worden weggenomen dat volksverhalen alleen
maar lief en leuk, schilderachtig en romantisch zijn. Volksverhalen kunnen evengoed morbide en vuig zijn, hilarisch en
pessimistisch, seksistisch en racistisch (zie bijvoorbeeld het
verhaaltje over Joodkapje).
Toch heb ik mijzelf ook onwillekeurig beperkingen opgelegd, net als al mijn voorgangers. Niet aIle verhalen die in een
sfeer van intimiteit verteld kunnen worden, zijn ook geschikt
voor het publieke domein. Iedereen weet dat er holocaustmoppen worden verteld, maar als onderschriften bij foto's in
een museum zijn ze onacceptabel. Met name hedendaagse
moppen kunnen bijvoorbeeld stuitend seksistisch en racistisch zijn, en zij worden in de Volksverhalenbank niet opgenomen zonder een logo met de waarschuwing 'extreem': wie toch
de tekst opvraagt, is verzekerd van schuttingtaal, pomografie,
majesteitsschennis, heiligschennis, racisme en wat dies meer
zij. De volkskundige kan immers zijn ogen niet sluiten voor
het feit dat ook dergelijke verhalen verteld worden. Niettemin
heb ik voor deze editie een zekere zelfcensuur toegepast, en de

laatste Dutroux-mop zal men hier dus ook niet vinden.
Anders dan in de meeste populaire tekstedities heb ik commentaar van vertellers op het verhaal soms laten staan. Het
vertellen van een verhaal geschiedt zelden zoals tekstedities
het doen voorkomen: een verteller begint eigenlijk nooit met
het noemen van een titel, om vervolgens onverstoorbaar een
verhaal tot het einde toe te vertellen (de titels in deze editie zijn
ofWel afkomstig van schriftelijk ingezonden verhalen, ofWel
door mijzelf aan het verhaal toegevoegd). In een reele vertelsituatie worden verhalen vaak niet zonder commentaar van de
verteller ofhet publiek verteld. Waar dergelijk commentaar is
overgeleverd en functioneefis, heb ik het laten staan. Het commentaar maakt vaak iets duidelijk over de context, en kan een
persoonlijke stellingname of interpretatie bevatten. Dergelijke
informatie kan van belang zijn voor het onderzoek naar de
functie en betekenis van verhalen. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de oudere verhalen - zoals gebruikelijk in publieksuitgaven - aangepast aan de moderne spelling en woordkeus, en verhalen in het Fries of een dialect zijn vertaald in het
Nederlands. Bij ieder verhaal staat vermeld in welk jaar het is
verteld. Achter in dit boek vindt de lezer de bronnen vermeld,
vergezeld van enige aantekeningen. Tevens wordt achterin wat
relevante literatuur aanbevolen.
Een vaak gestelde vraag is of er ook typisch Nederlandse (of
zelfs regionale) volksverhalen bestaan. In principe is het antwoord ontkennend. Afgezien van de persoonlijke verhalen en
de familievertellingen en een enkel volksverhaal, kent het
overgrote deel van de verhalen een internationale verspreiding. Zelfs verhalen die aan een bepaalde plaats worden toegeschreven, blijken ook in het buitenland voor te komen, verbonden aan andere plaatsen. Soms beperkt zich de verspreiding tot
(een deel van) West-Europa, maar niet zelden zijn verhalen
over de hele wereld bekend. En toch vielen mij bij de samenstelling van de bundel de eigen Nederlandse elementen op.
Wie op het niveau van de details naar de verhalen kijkt, zal niet
kunnen ontkennen dat nogal wat verhalen gaan over water en
vissers en boeren en koeien...
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Ik houd me altijd aanbevolen voor verhalen, of voor tips over
getalenteerde vertellers. We zijn op het Meertens Instituut altijd bereid om verhalen te ontvangen.
Theo Meder
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SPROOKJES

Het meest met nostalgie omgeven zijn tegenwoordig de sprookjes. We associeren sprookjes voomamelijk - en niet geheel ten
onrechte - met herolek en romantiek, met prinsen en prinsessen, en ze doen ons terugdenken aan de met magie omgeven
droomwerelden uit onze kindertijd. Sprookjes worden ook
steeds meer op de maat van kinderen toegesneden: de meeste
sprookjesboel<en zijn tegenwoordig kinderboeken met veel
kleurige plaatjes. Sprookjes op cassette, cd of video zijn voor
kinderen bedoeld. De op bekende volkssprookjes geente bioscoopfilms van Disney (Sneeuwwiije, Doomroofije, Assepoester, Belle en het Beest, Aladdin) zijn primair gericht op een kinderpubliek. Voorts zien we de canon van gekende sprookjes langzaam
maar zeker indikken tot onder meer de typische kindersprookjes, zoals Hans en Grietje en Roodkapje, waarin kinderen zelf
ook de hoofdrol spelen. Dit proces van Verharmlosung en 'verkinderlijking' van het sprookjesrepertoire zou ons bijna doen
vergeten dat sprookjes vroeger ook door volwassenen aan volwassenen verteld zijn, en dat het reservoir aan sprookjes vele
honderden zo niet duizenden verhalen groot is geweest.
Feit is dat veel sprookjes handelen over eertijds schrijnend
existentiele problemen als honger, armoede, verachting, sociaal
onrecht en mishandeling. Sprookjes stellen verteller en luisteraar in staat om de onwrikbare barrieres tussen macht en on-

macht voor korte tijd te slechten, en de superioriteit van de koning, de misdadiger, de heks of de boze stiefmoeder teniet te
doen. In veel sprookjes wordt dan ook de strijd tussen goed en
kwaad gethematiseerd, maar dan wel vanuit het perspectiefvan
de gewone man en vrouw, voor wie woorden als democratie en
medezeggenschap nog moesten worden uitgevonden. Voorts
speelt in veel sprookjes de adolescenten-problematiek van de
partner-verwerving een centrale ro1. Wie als jongen sterk en
slim en beleefd, of als meisje vooral berustend en geduldig is,
die kan in de fictie van het sprookje een sociale kloof overbruggen en uiteindelijk met iemand van adel trouwen. Het sprookje
bevat impliciet of expliciet vaak een sociaal statement: het verwoordt het verlangen van de gewone man of vrouw naar erkenning, rechtvaardigheid, onafhankelijkheid, rijkdom, en de lang
niet altijd realiseerbare wens om maatschappelijk hogerop te
komen. Tegelijkertijd kent het sprookje een rechtlijnig en hard
gevoel voor gerechtigheid.
Van alle soorten sprookjes is het wondersprookje thans nog
het best bekend. De bekende openingsformule 'Er was eens .. .'
is heel toepasselijk, want een van de belangrijke kenmerken
van een sprookje is dat de gebeurtenissen zich doorgaans afspelen in een onbestemd (feodaal) verleden op een onbepaalde
plaats. De openingsformule kondigt ook fictie aan, en nodigt
het gehoor uit om zich bewust te laten meevoeren in een fantasiewereld. De hoofdrolspelers in de sprookjes zijn geen historische personages, maar fictieve personen die slechts bij
uitzondering een gefixeerde naam meekrijgen (Doornroosje,
Sneeuwwitje, Klein Duimpje, Hans en Grietje, Roodkapje, Assepoester). Niet zelden behandelen sprookjes een conflict of
een opdracht, waardoor een reeks van avonturen vol hindernissen moet worden beleefd, die de held of heldin tot een goed
einde moet zien te brengen. De uitgangspositie van de held(in)
is vaak niet florissant: de jongeling wordt te dom geacht, wordt
miskend, achtergesteld of zelfs bedreigd. Uiteraard is hierdoor
de triomf aan het slot des te groter. De formule waarmee het
sprookje weI afsluit, is naar de geest al even typerend: 'En ze

leefden nog lang en gelukkig.' De afloop van het sprookje is in
de regel optirnistisch: de heldin trouwt met de prins, de held
heeft de draak verslagen, de arme man kan de rest van zijn bestaan in weelde leven, of de onaanzienlijke maakt een grote sociale promotie. Kenmerkend voor het (wonder) sprookj e is voorts
dat de heIden tijdens hun avonturen geconfronteerd worden
met bovennatuurlijke tegenstanders (tovenaars, reuzen, duivels,
draken, heksen en dergelijke) en allerhande vormen van magie.
Doorgaans worden deze confrontaties als volkomen vanzelfsprekend afgeschilderd: in het (wonder)sprookje kan het aardse naadloos overgaan in het bovennatuurlijke. De held(in) is
vaak een adolescent die zich uiteindelijk een plaats in de wereld
verovert. Een laatste kenmerk van het sprookje is de regelmatig
voorkomende 'drieslag': een herhaling in drieen die oploopt tot
een climax (bijvoorbeeld drie beproevingen).
Binnen het genre van het sprookje vallen weer verschillende
subgenres te onderscheiden. In de eerste plaats is daar het diersprookje, waartoe ook de fabel behoort. De eerste vier verhalen
in deze bundel behoren tot het diersprookje, waarin overigens
ook 'vermenselijkte' voorwerpen een rol kunnen spelen (zie:
'Waarom de boontjes zwarte stipjes hebben'). Daamaast onderscheiden we grofureg nog het eigenlijke sprookje en het grappige sprookje. De komische sprookjes heb ik echter ondergebracht bij de Grappige Vertellingen (v), en dit genre wordt
hiema nog behandeld. Het eigenlijke sprookje valt weer uiteen
in onder meer het wondersprookje, het legendesprookje en het
novellesprookje. Tot de wondersprookjes rekenen we de haast
overbekende verhalen als de Kikkerkoning, de Gelaarsde Kat,
Aladdin en Tafeltje Dek Je. In deze bundel behoren onder andere 'De magische vlucht', 'Rozerood en Lelieblank' en 'Bontepels' tot de wondersprookjes. Kenmerkend voor het legendesprookje is enige (christelijke) hemelse bemoeienis met het
verhaalverloop, alsmede de religieuze strekking van het verhaal. Het enige legendesprookje in deze bundel is 'Het roosje
violet', en in deze verhaalversie blijft de religieuze invloed tamelijk impliciet. Het novellesprookje is vooral een spannend

avonturenverhaal, en onderscheidt zich van het wondersprookje door het ontbreken van magische of bovennatuurlijke elementen. Novellesprookjes in deze bundel zijn onder meer 'De
getemde feeks' en 'De sergeant en de koning'.
De bekendheid van de hier gebloemleesde sprookjes zal wisselend zijn. 'De zeven geitjes' is overbekend, 'Het chocolade
huisje' is een versie van het bekende Hans en Grietje-sprookje,
en 'De kikvors' is een variant van het Kikkerkoning-verhaal. 'De
visser en zijn vrouw' is hier te lande vooral beroemd geworden
door de Piggelmee-boeken van Van Nelle. Maar het merendeel
van de sprookjes is thans beduidend minder bekend. Van een
diersprookje als 'De leeuw, de vos en de ezel' is eigenlijk louter
nog het begrip 'het leeuwendeel' bekend gebleven. En de
sprookjes 'De magische vlucht' en 'De toverheks' zijn varianten
van hetzelfde (complexe) sprookjestype (AT 3I3), dat thans nauwelijks nog bekendheid geniet.
Van veel sprookjes hebben mensen 'ideale' versies in hun
hoofd: de versies zoals zij ze bijvoorbeeld zelf vroeger gehoord
of gelezen hebben. Niet zelden zullen dat de versies uit vertalingen of bewerkingen van de Kinder- und Hausmitrchen van
de gebroeders Grimm zijn. AfWijkingen worden vaak als aantasting van het 'juiste' verhaalverloop ervaren. Het is evenwel
een misvatting dat er zoiets bestaat als het 'standaardsprookje'
of de 'goede versie'. Sprookjes zijn per definitie aan verandering onderhevig, en het staat iedere tijd en iedere verteller vrij
om een sprookje naar believen anders te hervertellen. En zo
heeft Shakespeare een volkssprookje over het temmen van een
feeks omgewerkttot zijn toneelstuk The Taming ofthe Shrew. In
deze bundel komt ook een versie van dit volkssprookje voor, en
het mag niet onvermeld blijven dat 'De getemde feeks' een
unieke optekening is: het sprookje is in Nederland slechts eenmaal in de mondelinge overlevering gevonden. Dit in tegenstelling tot sprookjes als 'De visser en zijn vrouw', 'De boze
stiefmoeder' en 'Het roosje violet', die in het verleden bij tientallen uit de orale overlevering zijn opgetekend.
Sprookjes worden verondersteld al vele eeuwen oud te zijn,

maar in werkelijkheid blijkt de ouderdom van sprookjes sterk te
kunnen wisselen. Terwijl sommige sprookjes terug te vinden
zijn in oude Egyptische, Indiase of Griekse cultuurfasen, blijken andere sprookjes niet verder terug te gaan dan de negentiende of de achttiende eeuw. Zo komt het Hans en Grie*sprookje opmerkelijk genoeg pas voor het eerst voor in de
vroeg-negentiende-eeuwse sprookjeseditie van de Grimms.
Voor de eigenlijke ouderdom van de sprookjes die in deze bundel staan, kan hetzelfde opgemerkt worden, maar de daadwerkelijke optekening ervan stamt telkens uit de negentiende of
twintigste eeuw. De sprookjes zijn voomamelijk afkomstig uit
de collecties van Boekenoogen, Bakker en Jaarsma. Slechts een
sprookje is afkomstig van een bandopname uit 1997. Het betreft het verhaal 'Bontepels', zoals dat verteld is door Mellie Uyldert, die haar vertelling overigens eindigt met een tamelijk antroposofische interpretatie, die het in de New Agebeweging
ongetwijfeld weer goed doet.
Nogal wat sprookjes in deze bundel zijn overigens verteld of
schriftelijk ingezonden door vrouwen. Dat kan z'n weerslag
hebben op de keuze en de weergave van de sprookjes. Terwijl
mannen een lichte voorkeur vertonen voor avontuurlijke novellesprookjes (liefst met wat geweld en een vleugje seks) en humoristische vertellingen, hebben vrouwen meer gevoel voor
wondersprookjes en voor vertellingen met meisjes en vrouwen
in de hoofdrol. Vrouwen vertonen soms ook de neiging om in
sprookjes gedetailleerder stil te staan bij de schoonheid van de
natuur, van interieurs, luxe voorwerpen, kleding en uiterlijk.
Het duidelijkste voorbeeld hiervan is weI het sprookje 'Rozina',
een variatie op de Belle en het Beest-thematiek. Dit sprookje
van mevrouw M.R. van de Veer (Driebergen, ingezonden in
1892) toont meteen ook goed hoezeer vertellers op schrift een
literaire boekenstijl kunnen hanteren.

.
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De vos en de wolf
De vos en de wolf hadden gezamenlijk bij een boer eens zes
vaa*s boter gestolen, waarvan zij er dadelijk twee leeg aten. De
vier overige vaatjes werden verstopt. Die plaats was evenwel ver
van hun woningen af gelegen. Devos kreeg echter spoedig trek
om in zijn eentje van een van de vaatjes te gaan snoepen. Maar
om de lange reis te kunnen doen, moest hij de laarzen van de
wolf gaan lenen. Op de vraag wat hij van plan was, gaf de vos als
antwoord dat hij een kind wou laten dopen. Dit kind zou de
naam 'Aan-begin' ontvangen. Spoedig kwam hij ten tweeden
male om de laarzen te lenen. Er zou een tweede kind gedoopt
worden, dat de naam 'Midden in de ton' zou ontvangen. Een
derde heette later 'Onder in de ton' en een vierde 'Schrap op de
bodem'.
Enige tijd later zouden de vos en de wolf weer eens samen
naar de vaten gaan. Devos was echter zo slim geweest om de vaten weer met stenen te vullen en daaroverheen een dun laagje
boter te smeren. Na veel gekibbel wie de eerste hap uit de boter
mocht nemen, moesten ze eindelijk gaan 'strootje trekken',
waarbij de wolf het geluk had de eerste beurt krijgen. Natuurlijk kreeg hij de bek vol stenen. De een
de ander de vaten leeggegeten te hebben.
Op de terugreis zagen ze een oud paard in een sloot zitten. Ze
wilden dit dier graag meenemen. Daartoe werd er besloten dat
de wolf de staart van het paard om zijn middel zou vastbinden
en dan trekken, terwijl de vos het dier met een twijg zou slaan.
Zo gezegd, zo gedaan. Het paard kwam spoedig los, maar ging
nu met de wolf aan zijn staart aan de haal.
'Zet je :qakken in het zand!' riep de vos.
'Man, hoe kan dat nou? Ik kan de hemel niet meer van de aarde onderscheiden,' was het antwoord.
Eindelijk kwam de wolf toch weer los, en beide dieren vervolgden hun terugweg. Thuisgekomen plaatste de wolf zich
met de rug tegen het vuur, omdat hij doomat was geworden. Zo

zittend viel hij weldra in slaap. De vos haalde nu dadelijk een
beetje boter, streek dit de wolf onder de staart, waar bet door de
warmte spoedig smolt, en wekte hem toen met de opmerking
dat het nu wel te zien was, wie die vaten leeggegeten had.

•
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De leeuw, de vos en de ezel
De leeuw, de vos en de ezel gingen met z'n drieen op jacht. Ze
vingen een hele partij wild.
Deleeuw zei tegen de ezel: 'Jij moet maar verdelen.'
Toen verdeelde de ezel al het wild in drie gelijke delen.
Maar de leeuw is de koning van de dieren. Het beviel hem helemaal niet wat de ezel gedaan had en hij werd kwaad. Hij greep
derhalve de ezel en verscheurde hem.
Toen zei hij tegen de vos: 'Nou moet jij het maar verdelen.'
De vos was geslepen. Hij gooide alles op een grote hoop. En
toen smeekte hij de leeuw om een hapje.
Daarop wierp de leeuw hem zoveel toe, dat hij het allemaal
66
lang niet op kon.
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De zeven geitjes
Er was eens een geit die zeven kleine geitjes had. Zij woonden
in een aardig huisje in het bos en waren gelukkig en tevreden.
Maar er dreigde een gevaar: de wolf Als de moeder thuis was
durfde de vijand het huisje n.iet te naderen, maar zo gauw a1s
het verlaten had, kwam bet dier en probeerde de wonincr bin.
b
nen te dnngen.
Eens moest de moeder naar de stad.
Voordat zij wegging, zei zij: 'Kindertjes, kindertjes, pas op
voor de wolf Je kunt hem herkennen aan zijn zware stem, en
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zittend viel hij weldra in slaap. De vos baalde nu dadelijk een
beetje boter, streek dit de wolf onder de staart, waar bet door de
warmte spoedig smolt, en wekte hem toen met de opmerking
dat het nu wel te zien was, wie die vaten leeggegeten had.
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De leeuw, de vos en de ezel
De leeuw, de vos en de ezel gingen met z'n drieen op jacht. Ze
vingen een hele partij wild.
Deleeuw zei tegen de ezel: 'Jij moet maar verdelen.'
Toen verdeelde de ezel al bet wild in drie gelijke delen.
Maar de leeuw is de koning van de dieren. Het beviel hem helemaal niet wat de ezel gedaan had en hij werd kwaad. Hij greep
derhalve de ezel en verscheurde hem.
Toen zei hij tegen de vos: 'Nou moet jij bet maar verdelen.'
De vos was geslepen. Hij gooide alles op een grote hoop. En
toen smeekte hij de leeuw om een hapje.
Daarop wierp de leeuw hem zoveel toe, dat hij bet allemaal
lang niet op kon.
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De zeven geitjes
Er was eens een geit die zeven kleine geitjes had. Zij woonden
in een aardig huisje in bet bos en waren gelukkig en tevreden.
Maar er dreigde een gevaar: de wolf Als de moeder tbuis was,
durfde de vijand bet buisje niet te naderen. maar zo gauw als zij
het verlaten had, kwam bet dier en probeerde de woning binnen te dringen.
Eens moest de moeder naar de stad.
Voordat zij wegging, zei zij: 'Kindertjes, kindertjes , pas op
voor de wolf Je kunt hem herkennen aan zijn zware stem, en

als iemand aanklopt, doe dan niet open voor hij jullie zijn poot
getoond heeft, door het gat in de deur. De zijne is zwart, de mijne is wit. Doe dus slechts open, als je een wit pootje gezien
hebt.'
De kinderen beloofden het en wachtten geduldig. Spoedig
daama werd er geklopt.
Een zware stem riep: 'Doe open kindertjes, hier is moeder.'
Maar de geitjes zeiden: 'Nee, jij bent moeder niet; zij heeft een
zachte stem!'
Spoedig daama kwam de wolf terug.
'Lieve kindertjes,' zei hij ditmaal met zachte stem, 'doe open,
ik ben moeder.'
'Laat je poot zien door het gat in de deur,' antwoordden de geitjes.
De wolf deed het.
'Nee,' zeiden de geitjes, 'je poot is zwart, die van moeder is
wit. Jij bent moeder niet.'
Nu ging de wolf naar de molenaar, daar doopte hij zijn poot in
het mee!, hij keerde terug naar het huisje, en ditmaal voldeed
hij aan alle eisen van de geitjes. Zij openden de deur, en - 0 wee
arme diertjes! - de wolf at ze allemaal op. Slechts de kleinste
ontkwam door in het broodkastje te kruipen.
Toen de moeder thuiskwam, schrok zij hevig en weende bitter over het verlies van haar kinderen - het kleinste dat ontkomen was, vertelde haar de treurige geschiedenis. En de moeder en het kleine geitje zochten een ander huisje op, ver van de
wolven.
Naderhand hoorde ik nog een vervolg, of een ander einde,
van dit sprookje: toen de ontroostbare moeder over de dood
van haar kinderen gehoord had, verliet ze het huisje en zwierf
radeloos door het bos. Plotsklaps ziet zij de wolf, die ligt te slapen aan de oever van een meer. Stil sluipt zij naar hem toe,
knipt zijn maag open, haalt er de zes geitjes uit, waama zij het
beest met zes stenen opvult. Zij naait het lichaam van de wolf
weer dicht, en vlucht met haar geredde kinderen. De wolf
wordt wakker. Hij wil gaan drinken, maar door het gewicht van

de stenen in zijn maag tuimelt hij voorover en vindt de dood in
het meer.
r894
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Waarom de boontjes zwarte stipjes hebben
Er waren eens een strohalm, een kooltje vuur en een boontje.
Ze gingen eens samen wandelen. Toen zij een heel eind gewandeld hadden, kwamen zij opeens voor een sloot. Ze wisten
maar niet hoe ze eroverheen moesten komen, want de sloot was
te breed om erover te springen.
Uiteindelijk zei het strohalmpje: 'Ik heb een goed idee. Ik ga
over de sloot liggen, dan kunnen het kooltje vuur en het boontje beurtelings over mij heen lopeno Daama trekken jullie mij
samen weer naar de kant en dan kunnen wij verder wandelen:
Zo gezegd, zo gedaan. Het strootje lag over de sloot en het boontje bleef aan de kant staanterwijl het kooltje vuur erover ging.
Maar toen het kooltje vuur er midden op was, begon het strotje te branden en vielen beide in het water. Toen het boontje dat
zag, begon het zo vreselijk hard te lachen dat zijn buik barstte.
Het boontje ging toen naar een smid, die het een zwart plaatje
op de buik sloeg. Nu was het boontje weer heel, maar nu heb. ben ook alle boontjes een zwart stipje.
r894

- 5 De magische vlucht
Er was eens een rijke jongen die Arthur heette. Hij was nog
maar onlangs van school en hield zich slechts bezig met boeken
lezen en had verder nergens belangstelling
Maar op een keer zei zijn vader tegen hem: 'Ach Arthur, ik begrijp niet waarom je 's avonds niet eens gaat kaarten met je kameraden.'
'Nou vader, wat spelen ze dan?'

'Het is eenentwintigen, Arthur; het is zo gemakkelijk.'
'En als ik verlies, ben je dan niet kwaad?'
'Nee, Arthur, ofje wint of verliest, dat maakt niets uit; we zijn
rijk genoeg!'
Dus ging Arthur de volgende avond met zijn kameraden naar
de herberg om te gaan eenentwintigen, en op de eerste avond
klopten ze Arthur vee! geld uit de zak.
Toen hij thuiskwam, vroeg zijn vader: 'En, Arthur, hoe is het
gegaan?'
'Och, vader, ik heb veel geld verloren.'
'Je moet daar niet bedroefd om zijn, Arthur: zei zijn vader.
De volgende avond kleedde Arthur zich weer om te gaan spelen, en toen hij gereed was, gaf zijn vader hem geld en zei:
'Wees niet benauwd en doe je best:
Dus Arthur ging weer naar de herberg, en toen ze ophielden
met spelen was Arthur al zijn geld kwijt. En hij verliet de herberg en was zo droef en mistroostig, dat hij benauwd was om
naar huis te gaan.
'WeI, Arthur, hoe is het?' zei zijn vader toen hij hem zag. 'Heb
je je kunnen weren met spelen?'
'Nee, vader, het is voor mij onmogelijk. Ik heb te weinig geluk
en ik ga niet meer kaartspelen.'
'Kijk, Arthur, je moet morgen weer gaan spelen, en je moet
zorgen dat je je weert, en anders hoef je niet meer thuis te komen:
En dus overwoog Arthur meermalen wat hem nu te doen
stond.
Toen het avond was, zei zijn vader: 'Zie, Arthur, hier is het
laatste geld dat je krijgt, en als je daarmee niet wint, dan ben je
in het ouderlijk huis niet welkom meer:
Arthur ging triest en bedroefd naar de herberg. Hij moest tussen de graanvelden langs een eenzame weg en daar kwam hem
opeens een oude heer tegemoet, die hij nog nooit gezien had.
En deze man was voomaam gekleed als een heer, en hij zei tegen Arthur: 'Je bent bedroefd. Zeg mij wat er is en ik zal je helpen:

'WeI, meneer: zei Arthur, 'u kunt mij niet helpen.'
'Ik kan je helpen.'
'WeI, meneer, ik moet gaan kaarten om grof geld, maar ik
weet op voorhand dat ik mij niet kan weren in het spel.'
'Kijk, Arthur, hier is een spel kaarten en daarmee zul je altijd
winnen, ongeacht waar je om speelt. Maar je mag met geen ander kaartspel spelen dan met dit.'
En de heer haalde een spel uit zijn zak: 'Zie Arthur, hier moet
je je naam op zetten met mijn pen en binnen een jaar en een
dag moet je mijn kaarten weer terugbrengen. Hier is mijn
adres. Ik ben de koning van Zevenbergen. En als je naar mijn
naam vraagt, dan zul je mij vinden.'
'Dat is afgesproken, meneer, ik zal ze u netjes terugbrengen.'
En hierop nam Arthur afscheid van de heer en ging hij naar
de herberg waar hij gewoon was te gaan.
Arthur zei tegen zijn kameraden: 'Ik ben wat later vandaag,
maar we zullen aanstonds beginnen. Ik heb een nieuw spel
kaarten bij me en ik zal nu de bank zijn.'
Zij begonnen te spelen, en toen ze ophielden had Arthur al
hun geld gewonnen.
Blijgemoed ging hij naar huis en zei tegen zijn vader: 'Zie, vader, nu heb ik mij geweerd: en hij toonde hem een grote beurs
met geld.
Nu was zijn vader tevreden en vanaf dat moment ging Arthur
elke avond naar een andere herberg om met zijn kaarten te
gaan spelen, en zo won hij telkens al het geld van zijn kameraden. Het maakte niet uit tegen wie hij speelde: ze waren alles
kwijt.
Maar toen het jaar bijna om was, besefte hij dat hij de kaarten
naar de heer moest terugbrengen. Aan het adres dat deze hem
gegeven had, zag hij op de landkaart, dat het op vele uren afstand was. Het was in de wildemis op een groot kasteel op een
grote hoge berg. Hij kon er met de trein of de postkoets niet
naar toe rijden, omdat die daar niet reden, dus ging Arthur te
paard en begaf zich op weg. Hij moest door een bos, dat weI
driehonderd uur lang was, en in dat bos woonden drie kluize-
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naars. Het waren drie broers, en alle drie woonden ze honderd
uur van elkaar: een bij het bos, een in het midden, en een aan
heteind.
Arthur kwam bij de eerste kluizenaar om er de nacht door te
brengen. Arthur vroeg hem ook ofhij hem de weg kon wijzen
naar het kasteel van de koning van Zevenbergen. De kluizenaar
was een geleerd man en wist veel dingen die aan andere mensen onbekend waren; want hij gebood over het zwemmend gedierte. Op de vraag van de jongen sloeg hij zijn boeken open,
liet appel blazen en ondervroeg de vissen, maar geen van alle
had ooit van dat kasteel horen spreken.
'Maar,' zei de kluizenaar tegen Arthur, 'ga met mijn complimenten naar mijn broer; hij woont honderd uren dieper in het
bos, en gebiedt over het lopend gedierte; hij zal je weI kunnen
helpen. En hier heb je een bol die je de weg zal wijzen.'
Dus begaf Arthur zich 's morgens weer op reis, en kwam tegen de avond bij de tweede heremiet. Hij bracht de complimenten van de eerste over en werd er heel goed ontvangen. Arthur bracht daar de nacht door en's morgens, toen hij wilde
weggaan, vroeg hij ook aan deze kluizenaar ofhij de weg wist
naar het kasteel van Zevenbergen. De kluizenaar sloeg zijn
boeken open, riep al het lopend gedierte bijeen, en ondervroeg
ze, maar geen van alle kende dat kasteel van Zevenbergen.
'Maar,' zei hij tegen Arthur; 'ga met mijn complimenten naar
mijn oudste broer, die aan het einde van het bos woont. Mijn
broer,' vervolgde de heremiet, 'die heeft grote vogels die heel de
dag rondvliegen en die hem's avonds alles komen zeggen wat
ze gezien hebben. Hier heb je een bol die je de weg zal wijzen.'
Arthur begon wederom te rijden en's avonds kwam hij aan
het huisje van de derde kluizenaar. Hij bracht daar ook de complimenten van de broer over, en hij werd daar voortreffelijk ontvangen. Arthur vroeg nu ook de derde heremiet naar de weg die
hij moest nemen om bij het kasteel van de koning van Zevenbergen te komen, maar de kluizenaar wist het antwoord niet.
Dus riep hij al de vogels bijeen, want hij gebood over al het vliegend gedierte, en nu kwamen grote en kleine vogels aangevlo-
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gen, tot arenden aan toe, en aile spraken gelijk mensen. Maar
geen van aile wist iets van dat kasteel.
Toen had aileen de struisvogel nog niet gesproken, en Arthur
begon de moed al te verliezen, toen de vogel verscheen. Deze
kende gewoonlijk het meeste nieuws en wist ook het kasteel te
staan. En de vogel vertelde dat de koning een grate tovenaar was
en dat hij drie dochters had die ook toveressen waren, en de
jongste van de dochters was de beste toveres.
'En ik heb,' zei de vogel, 'ze zo dikwijls afgeluisterd en horen
spreken over jongens. Ze zouden graag verkering krijgen, maar
het is zinloos, want de weg naar het kasteel is geplaveid met
rampspoed en ongeluk.'
Arthur bracht hier de nacht door, en's morgens, toen ze gegeten en gedronken hadden, zei de heremiet tegen de struisvogel: 'Struisvogel, jij gaat deze jonge heer naar dat kasteel brengen.'
Maar hij had Arthur allaten weten hoeveel gevaar er kleefde
aan de reis naar het kasteel van de koning van Zevenbergen;
want 'je zult over bergen en zeeen vliegen, en telkens als mijn
struisvogel kwaakt, moet je een stuk vlees in zijn bek steken'.
Arthur had nu goede moed, klom op de rug van de struisvogel, nam een £link portie vlees mee, en bedankte de kluizenaar.
Nu begon de vogel te vliegen, over bossen en bergen, over zeeen
en rivieren. En telkens als hij kwaakte, stak Arthur een stuk
vlees in zijn bek. Als hij dat niet had gedaan, dan waren de vogel zijn krachten verflauwd en had hij Arthur in de zee laten vallen. Maar toen de vogel driemaal gekwaakt had, was al het vlees
op. Ze waren alreeds in het zicht van het kasteel, toen de struisvogel nog eenS kwaakte.
Arthur had geen vlees meer over. Wat nu gedaan? Ten einde
raad sneed hij een stuk uit zijn bil en stak het in de bek van de
vogel. Nu was hij gered, en hij werd bij de vijver van het kasteel
neergezet. Op de vijver van het kasteel zaten juist drie zwanen
hun veren te schikken.
'Kijk,' zei de vogel tegen Arthur, 'dat zijn de drie dochters van
de koning van Zevenbergen, die zich in zwanen kunnen veran-
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deren. En de schoonste van al is de jongste. Achter deze stapel
hout liggen haar kleren. Kom op, pak haar kleren en als ze uit
het water komt, zal ze roepen: "Dieven dieven!", en dan moet je
zeggen: "Er zijn geen dieven, en als je mij bij de koning brengt,
dan krijg je je kleren terug.'"
Zo gezegd, zo gedaan. Arthur ging en pakte de kleren, en verstopte zich achter een struik. Niet lang daama kwamen de zwanen uit de vijver, en namen weer hun menselijke gedaante aan.
Maar de jongste yond haar kleren niet meer, en begon te roepen: 'Dieven, dieven!'
Toen kwam Arthur te voorschijn en gafhaar de kleren niet terug, voordat ze beloofd had hem naar haar vader te brengen.
'Ik zal het met plezier doen: zei ze, 'want ik ben verheugd
over je schoonheid. Het is zeker al drie of vier jaar geleden dat
ik een jongeman gezien heb, en daarom ben ik blij dat het juist
mijn kleren zijn die je hebt, en dat ik met jou naar mijn papa
mag gaan. Je zult wel zien dat mijn andere zusters niet zo mooi
zijn als ik, en dat ze niet zo bedreven zijn in de toverkunst, en
dat je het met mij het beste zult kunnen vinden. Zelfs mijn
papa en mijn mama kunnen niet wat ik kan... Ik weet,' ging het
meisje voort, 'wat je hier komt doen, en ik zal je bijstaan. Maar
zorg, dat je nu goed in mijn voetstappen treedt, want anders
breek je je nek nog.'
Nu waren zij bij het kasteel aangekomen.
'Kijk: zei het meisje, 'ga nu maar naar binnen, maar zeg niet
dat ik je de weg gewezen heb. En morgen, als vader je je taak zal
opgeven, let dan weI op dat je hem laat voorgaan, en blijf maar
altijd achter, want anders zal hij je de nek breken.'
Dus belde Arthur aan, en de heer, die hem de kaarten gegeven
had, kwam en deed de deur open. Arthur wenste hem een goedeavond.
'Ah, Arthur, hoe ben jij hier gekomen?'
'Ach, meneer, ik ben met veel moeite boven gekomen.'
Nu werd Arthur voortreffelijk ontvangen, en spoedig begon
meneer Arthur te ondervragen hoe het gegaan was met zijn
kaarten.

'Goed, meneer, ik moet u hartelijk bedanken, ik heb er veel
geld mee gewonnen... En u moet mij maar zeggen wat u als
loon verlangt,' zei Arthur.
'Nu, je kan hier eerst de nacht doorbrengen, en dan zal ik je
drie taken opgeven, en als die gedaan zijn, dan mag je weer van
hier vertrekken.'
Toen de nacht voorbij was en de dag kriekte, zei de heer: 'Kijk
Arthur, hier is het eerste werk dat je uit moet voeren. Daar achter het hof staat een bos van ongeveer tweeenhalfhectare, en je
moet daar naar toe gaan met een schop en een bijl en een zaag
en een kapmes. Je moet dat bos vandaag kappen, en het hout
klieven en in bundels binden, en die in stapels van tien zetten.
En als het vanavond klaar is, dan is het goed.'
Arthur kreeg nu het nodige gereedschap, maar alles was van
glas: schop, bijl, zaag en kapmes. Arthur schrok toen hij dit
zag.
'En,' voegde de heer eraan toe, 'je eten zal je gebracht worden
waar je werkt.'
Arthur nam zijn gereedschap op zijn schouder, en toen hij bij
het bos kwam, legde hij alles op de grond en... prompt brak de
bijl. Hij ging op de grond zitten en begon te grienen. Toen de torenklok twaalf uur sloeg, ja, was het het jongste meisje, dat Hortense heette, dat Arthur zijn eten kwam brengen.
'Och, Arthur,' zei ze, 'je moet niet zo bedroefd zijn. Hier is je
eten. Wanneer je gegeten hebt, dan wi1 ik je vragen om te vertellen wat je van mij vindt, en of je je zinnen op mij zou willen
zetten.'
Arthur had niet veel trek om te eten en te drinken, maar nadat
hij een weinig gegeten en gedronken had, zei hij op minzame
toon: 'Zie, Hortense, je vragen doen mij plezier. Ik heb nooit
mijn zinnen ap een meisje hoeven zetten, aangezien ik in mijn
darp zander moeite elke dochter ten huwelijk had kunnen vragen - maar ik heb er noait een kunnen vinden die mij kon bekaren. Maar als ik ooit de keus had gehad een meisje zoals jij te
krijgen, dan zou ik nu allang getrouwd zijn geweest. Wat zau ik
gelukkig zijn, als ik jou tot vrouw zou mogen nemen!'
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'WeI, Arthur, als dat is wat je verlangt, dan verlang ik dat ook.
Wees maar gerust: je wens zal in vervulling gaan. Leg je hoofd
nu maar in mijn schoot te slapen en laat mij begaan. Binnen
een halfuur zal je werk gedaan zijn.'
Aldus legde Arthur zijn hoofd in Hortenses schoot en een
halfuur later maakte zij hem wakker en zijn werk was voltooid:
het bos was gekapt, in bundels hout gebonden en op stapels van
tien gezet.
'Arthur,' zei Hortense voordat ze wegging, 'nu moet je vanavond om zeven uur naar huis komen.'
Hij bleef daar tot bij zevenen, en toen ging hij naar het kasteel,
en toen hij daar kwam, vroeg de heer: 'WeI, Arthur, is je werk
gedaan?'
'Ja, meneer, het is gedaan.'
De heer begon kwade gedachten te krijgen: hij veronderstelde
dat Arthur beter in de toverkunst bedreven was dan hij. Na zijn
avondmaal ging de heer op het balkon zien ofhet werk voltooid
was, en krabde zich eens in zijn haar.
Toen de nacht voorbij was en de dag kriekte, stond Arthur op,
en nadat hij gegeten en gedronken had, vroeg hij aan meneer
naar zijn werk.
'Van dat gekapte bos moet je een mooi stuk bouwland maken,
en het met wijngaarden beplanten. Die wijngaarden moeten
druiven dragen en die druiven moeten rijp zijn en geplukt in
korven staan.'
En Arthur kreeg weer allerlei gereedschap mee, maar alles
van glas, en daarmee trok hij naar het bos. Maar hij ging niet
aan het werk, want hij wachtte tot Hortense hem zijn eten
kwam brengen. Ja, toen het twaalf uur sloeg, was ze daar. Arthur begon te eten en Hortense met veelliefde toe te spreken,
en toen hij klaar was met eten, begonnen zij wat met elkaar te
scharrelen.
'Nu, Arthur,' zei Hortense weer, 'leg je een halfuur in mijn
schoot te slapen, en je werk zal gedaan zijn.'
En inderdaad, toen ze hem wekte, stonden de korven met rijpe druiven gevuld.

'Nu moet je vanavond om halfzeven naar huis komen,' zei ze,
en ze verliet Arthur.
Toen meneer de jongen om halfzeven zag aankomen, zei hij:
'WeI, Arthur, is je werk gedaan?'
'Ja, meneer, het is gedaan.'
'Zo! Nu moet je morgen nog een werk uitvoeren, en als dat gedaan is, dan mag je een van mijn dochters ten huwelijk nemen.'
En toen de nacht weer voorbij was en de dag kriekte, stond Arthur op, en hij at en hij dronk.
'Wat is mijn werk, meneer?' vroeg de jongen.
'Zestig jaar geleden,' sprak de koning, 'heeft mijn vrouw in de
vijver van het kasteel een diamanten ring verloren. Die ring
moet je mij vandaag weer terugbezorgen.'
Dus ging Arthur naar de vijver en ging aan de oever zitten
wachten op zijn Hortense, die hem weer op dezelfde tijd zijn
eten bracht.
'Zie, Arthur,' zei ze, 'hier is je eten. Het is de laatste keer dat ik
het je zal brengen, en als je doet wat ik zeg, dan zal ik je vrouw
worden, en jij mijn man. Beloofje mij dat?'
Arthur beloofde alles te doen wat ze hem zou opdragen.
'Hier is een sabel, en daarmee moet je mij doden en mijn lichaam in hele kleine stukjes hakken, zo groot als een erwt, en
die vanuit een mand in een keer in de vijver gooien. Maar pas
op dat je geen stukje vergeet.'
Arthur kon het niet over zijn hart verkrijgen om zo'n mooi
meisje te doden, maar ze zei hem dat het moest en herinnerde
hem aan zijn belofte. Toen deed hij uiteindelijk toch wat ze hem
opgedragen had, en een uur later kwam Hortense weer uit de
vijver met de diamanten ring.
'Je hebt niet precies gedaan wat ik je gezegd heb,' zei ze: 'Er
ontbreekt een lid aan de pink van mijn rechterhand; dat heb je
niet in de vijver geworpen.'
En inderdaad, dat stukje was onder het hakken weggesprongen.
'Maar dit deert mij weinig,' zei ze, 'het zal ons morgen weI van
pas komen. Nu moet je vanavond om zes uur naar huis komen,
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en luister naar wat ik je ga zeggen. Ais mijn vader zal zien dat
het werk gedaan is, dan zal hij je zeggen: "Zie, Arthur, nu mag
je kiezen uit mijn dochters; en als je driemaal dezelfde kiest,
dan mag je haar tot vrouw nemen." Let dan maar goed op die
pink.'
Arthur beloofde dat, en daarop ornhelsde hij Hortense en
kusten zij elkaar, en vervolgens liet Hortense hemaileen.Arthur bracht daar zijn tijd door tot het zes uur was, en toen ging
hij naar huis.
En toen hij thuiskwam, was het weer: 'WeI Arthur, is je werk
gedaan?'
'Ja, meneer, het is gedaan: en hierop toonde hij de ring.
De koning herkende hem inderdaad als de ring van zijn
vrouw, en zei: 'WeI, Arthur, ik wist niet dat je zo bedreven was.
Nu zul je een van mijn dochters ten huwelijk krijgen. Vanavond, nadat we gedineerd hebben, mag je kiezen.'
Toen ze gegeten hadden, kreeg Arthur een blinddoek om en
werden de meisjes op een rijtje gezet. Arthur betastte goed de
rechterhand van de meisjes en koos aIle drie de keren zijn Hortense. En toen werd ze zijn vrouw, want in die tijd werd er getrouwd zonder dat er een pastoor aan te pas kwam.
Ja, nadat ze nu enige dagen getrouwd waren, merkte Hortense dat haar andere zusters jaloers waren, en ze zei: 'Arthur, vind
je het goed als we vannacht naar jouw land vertrekken? Ik vrees
dat we een dezer nachten van het leven zullen worden beroofd,
en daarom, Arthur, laten we vertrekken. Het is nu twaalf uur in
de nacht - morgenvroeg zullen we a1 ver van hier zijn.'
Zo gezegd, zo gedaan. Hortense pakte a1 haar spullen bij elkaar. Ze namen een paard, maar op advies van Hortense het
eenvoudigste van de drie die de koning op stal had staan, en
daarmee vertrokken ze.
Maar bij het krieken van de morgen zei de koning tegen de koningin: 'Kom aan, ga eens kijken hoe het met mijn dochter en
mijn schoonzoon is.'
Dit deed hij alle ochtenden. Nu had Hortense een papegaai en
die kon spreken als een mens.

Voordat ze wegging, had Hortense tegen hem gezegd: 'Als
mijn moeder ons morgen komt roepen, dan geefje antwoord in
mijn plaats, juist alsof ik het ben:
Toen de moeder nu bij de kamer kwam, klopte ze op de deur
en riep: 'Hallo! Kinderen, het is tijd om op te staan!'
Maar de papegaai deed de stem van zijn bazinnetje na en ant·
woordde: 'Ja, moeder, wij komen zo!'
En dit gebeurde tot drie keer toe. Maar uiteindelijk verloor de
moeder haar geduld en deed de deur open, en toen ze bij het
bed kwam, waren de dochter en de schoonzoon gevIogen! Ze
vertelde het aan haar man.
'Zijn ze weg?' vroeg deze. 'Je moet ze achtema!'
Ja, toen het zo'n uur of tien in de ochtend was, hoorden Ar·
thur en Hortense van verre een onweer opkomen. Het was Hor·
tenses moeder, die zich in een donderwolk had veranderd met
haar toverkunst - maar wie terdege in de kunst bedreven was,
wist weI wat het was. Moeder kwam zo snel dichterbij, dat ze
niet meer konden ontkomen.
'Arthur,' zei Hortense, 'blijf staan, wij gaan van ons paard:
En toen ze eraf waren, zei Hortense: 'Ons paard is een kapel,
en ik ben Onze Lieve Vrouwe, en jij bent een man die bidt. En
als ze je wat vraagt, zeg je maar steeds: "Bid voor mij!'"
En in een oogwenk was het zoo Toen kwam moeder aanvlie·
gen en bereikte de kapel.
'Een kapelle*,' zei ze, 'en een MariabeeId, en een man die
bidt:
Maar ze kwam toch eens even naar beneden en vroeg aan de
man: 'Zeg eens, vriendje, heb je hier misschien een meisje met
een jongen te paard voorbij zien vIuchten?'
'Bid voor mij,' zei de man.
Moeder herhaalde haar vraag tot drie keer toe en alle keren
was het: 'Bid voor mij!'
'Verloren moeite,' zei ze, en daarop vertrok ze naar huis.
Toen ze thuiskwam, vroeg haar man: 'Wat heb je gezien?'
'Een kapel, en Onze Lieve Vrouwe en een man die bad:
'Het paard was een kapel, en de Lieve Vrouwe was je dochter

en de man was je schoonzoon. Je moet er meteen weer achteraan, want als ze nog een stukje voortrijden, zijn ze in Arthurs
land, en dan zijn ze vrij, en kun je er niks meer aan doen.'
Dus moest de moeder er weer achteraan. Het was rand vijf
uur in de namiddag toen ze weer een donderbui hoorden opkomen, en het begon zo akelig te lichten en te donderen dat Arthur er bang van werd.
'Och, Arthur: zei Hortense, 'je moet daar niet bang voor zijn.
Ik verander ons paard in een akkerland, mij in een ploeg en jou
in een boer, en als moeder je iets vraagt, dan zeg je maar steeds:
"Een boer is een beest!'"
Moeder daalde kort daarop neer op het stuk land en vroeg aan
de boer: 'Heb je hier niet een meisje met een jongen te paard
voorbij zien vluchten?'
'Een boer is een beest!'
Moeder herhaalde haar vraag.
'Een boer is een beest!' zei de jongen weer.
'Die man is zeker zijn verstand kwijt: zei moeder.
'Een boer is een beest!' zei de ander maar steeds.
'Verloren moeite: zei moeder en daarop vertrok ze naar huis.
'Wat heb je gezien?'
'Een akker, een ploeg en een boer.'
'Het paard was het akkerland, de ploeg was je dochter, en de
boer was je schoonzoon. Wacht: zei de koning, 'deze keer zal ik
gaan, en rnij zullen ze niet ontsnappen.'
Daarop veranderde hij zich nu ook in een donderbui, en weer
begon het zo te lichten en te donderen dat Arthur er benauwd
vanwerd.
'Wees maar gerust: zei Hortense, 'ons paard zal veranderen
in water, ik in een schip en jij in een schipper.'
Maar de koning was hunal op de hielen en riep tegen de
vluchtelingen die hij weI herkende: 'Kom terug ofik drink al het
waterop.'
Maar er kwam een stem uit het water die riep: 'Als je dit water
durft op te drinken, zal ik het in je maag laten koken, zodat je
zult sterven!'
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WeI, de koning zag in dat zijn dochter machtiger was dan hij,
en keerde terug naar zijn paleis. Nu hadden de vluchtelingen
niets meer te vrezen.
Toen zij nog enkele uren gereden hadden, kwamen ze in het
dorp waar Arthur woonde, en waar het huis van zijn ouders
stond.
'Luister Hortense: zei Arthur, 'om je nu meteen mee te nemen naar mijn ouders, dat durf ik niet. Wil je hier niet een kamer huren voor een maand? Dan kunnen we mijn ouders langzaam aan het idee laten wennen.'
'WeI, Arthur, ik heb daar weI begrip voor. Wij kunnen ons
paard verkopen.'
En zij verkochten hun paard, en zij huurden een kamer voor
Hortense voor een maand of twee.
'Arthur: zei Hortense, 'luister goed naar wat ik je ga zeggen.
Ais je thuiskomt, dan moet je zorgen dat je niet gekust of gelebberd wordt, want dan zou je elke herinnering aan mij verliezen.'
'Nee, Hortense, ik zal het niet toelaten en morgenavond zal ik
bij je komen.'
Aldus verliet Arthur Hortense en ging hij naar huis. Zijn ouders waren natuurlijk heel blij hem weer te zien, en zij sprongen op Arthur af om hem te kussen, maar hij liet dat niet toe.
Hij was zo vermoeid van die lange reis dat hij wat ging rusten.
Ondertussen hadden ze zijn tante ook ingelicht en terwijl hij
daar lag te slapen, kuste ze hem.Toen hij wakker werd, wist hij
van zijn hele avontuur niets meer te vertellen, en ook Hortense
was uit zijn geheugen verdwenen.
Zijn kameraden kwamen hem's avonds halen om naar de
herberg te gaan. Ze moesten langs het huis waar Hortense op
een kamer woonde, en ze stond juist voor het venster. De jongens zagen haar staan.
.'Kijk eens!' zei er een, 'wat een mooi meisje staat daar ginder
voor het venster. Ais ik daar eens een nacht bij mocht slapen! Ik
zou daar weI vijftig frank voor over hebben!'
Hortense had dat gehoord.
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'WeI: zei ze, 'kom vanavond dan:
Ja, toen hij een pint had gedronken, ging hij er spoedig naar
toe. Maar hij wist niet wat hem te wachten stond.
Toen hij bijna geheel ontkleed was, zei ze tegen hem: 'Ga eens
naar beneden en haal mijn waterpot:
Hij ging spoedig de trappen af en toen hij haar de pot aanreikte, deed Hortense hem daarmee stijf staan. En's morgens
pakte ze zijn kleren, en wierp ze de trappen a£
'Ga nu maar naar huis: zei ze, 'de duiten zijn verdiend!'
Waarop hij zei: 'Jij lelijke heks, je hebt mij beetgenomen!'
Maar hij kon vertrekken.
Toen hij bij zijn kameraden kwam, vertelde hij niet welke loer
hem was gedraaid. Hij zei integendeel: 'Dat is een meisje van
plezier:
Dus 's avonds, toen Arthur met zijn kameraden weer voorbij
het huis gingen, zei de tweede nu ook: 'Mag ik nu ook eens komen?'
'Ja: riep Hortense, 'kom maar langs:
Nadat hij ook een pint gedronken had, ging hij emaar toe,
maar toen hij ontkleed was, en ook in zijn hemd stond zoals die
ander, toen zei Hortense: 'Toe, haal mij eerst een liter water bij
de pomp beneden aan de trap.'
Maar hij begon te pompen, en Hortense liet hem tot's morgens toe pompen, en toen wierp zij ook zijn kleren de trappen
af, en hij kon vertrekken. Toen hij 's avonds bij zijn kameraden
kwam, vertelden zij hun wederwaardigheden aan elkaar, en
toen zeiden ze tegen Arthur: 'Arthur, ga daar ook eens naar toe,
naar dat meisje, dat is een waar schatje.'
Dus Arthur ging de volgende avond, en toen hij daar kwam,
toen was alles weer zoals tevoren. Hij omhelsde haar, en zij kusten elkaar, en nu herinnerde hij zich alles weer. En de andere
dag ging Arthur met zijn vrouw naar zijn ouders, en vertelde
hun alles wat er gebeurd was. En toen was het feest. Er werden
vlaaien en bonbons gemaakt, en er werd volop feestgevierd, en
het was op Driekoningenavond en de volgende dag was het
prachtig weer.
I888
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De toverheks
Er waren eens een koning en een koningin. De koningin ging
aile dagen naar een groot bos om te bidden.
Eens kwam er een oud vrouwtje bij haar en vroeg: 'Wat doet u
hier?'
'Och lief vrouwtje, ik wil 't weI zeggen, maar u kunt mij toch
niet helpen. Ik ben al zo lang getrouwd en ik zou zo graag een
kindje, een zoontje hebben.'
'0: zeihetoudevrouwtje, 'datvaltmemee. Ikkan u, denkik,
weI helpen. Hier is een boontje, poot dat in huis in een bloempot en kom dan toch iedere dag hier bidden.'
En dit deed de koningin. Nog geen jaar later had ze een lief
mooi zoontje.
'Maar: zei de oude vrouw in 't bos, de laatste keer dat zij daar
kwam, 'u mag het kind nooit aileen buiten laten lopen en u
moet hem liefst altijd in huis houden. Want als hij een eindje
zonder u buiten loopt, zal hem een groot ongeluk overkomen.
U moet hem bij u houden totdat hij twaalf jaar is.'
De koningin paste heel goed op hem totdat hij al elf jaar was.
Toen gaf de koning een groot jagersfeest voor de jonge stellen
uit de buurt. Deze heren wilden het prinsje zo graag mee hebben op de jacht.
Ze bedelden zo lang en beloofden zo goed op hem te passen,
dat de koning zei: 'Kom, 't is al zo lang goed gegaan, dan zal 't
nu verder ook weI gaan. Neem hem maar mee, maar wees voorzichtig met hem.'
De jonge prins schoot zelf een groot hert, maar het schot
doodde niet dadelijk het hert, en het liep het bos in. De prins erachteraan, maar dit ging zover dat het avond werd toen de prins
ontdekte dat hij in een groot bos verdwaald was. Het hert was in
de struiken verdwenen en daar stond hij nu heel eenzaam. Hij
klom op een heuveltje waarop een grote boom stond, maar hij
had nooit geleerd in bomen te klimmen en keek dus van de
hoogte zo goed hij kon om zich heen. In de verte zag hij een
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lichtje waar hij op afging en dat uit een klein huisje kwam.
Een oude vrouw deed op zijn geklop de deur open en toen hij
haar alles verteld had, zei ze: 'Kom jij maar binnen. Je mag hier
best slapen, als je morgen een boodschap voor mij wilt doen.'
De prins zei heel vrolijk: 'Wat graag.'
Hij dacht: misschien wat kousenwol of zo in de stad. Maar jaweI, dat kwam anders uit. In de hut waren nog drie blonde
meisjes, die moeder zeiden tegen de oude vrouw. De oudste
was heel vriendelijk tegen de prins en hielp hem met alles,
bracht hem warme melk en hielp hem naar boven naar zijn kamertje, waar hij de hele hacht heerlijk sliep. De prins was goed
geluimd. Het lieve meisje, dacht hij, zal mij stellig de weg uit
het bos weI wijzen.
De oude vrouw kwam voor de dag en zei: 'Zo, nu de boodschap. Hier is een houten hijltje. Ik zal met je naar het bos gaan:
je moet vandaag het hele bos omhakken, maar als het vandaag
niet afkomt, hak ik je het hoofd a('
Nu dacht de prins: dan moet mijn hoofd er zeker af, want ik
kan niet eens hakken en dan nog met een houten bijl.
Toen de oude vrouw weg was, ging hij van angst en schrik zittenhuilen.
's Middags kwam het lieve meisje hem eten brengen en zei:
'Je zult weI moe genoeg wezen van 't lopen van gisteren. Ga
maar liggen slapen, ik zal je weI wekken.'
Zij had stilletjes de toverstok van de oude vrouw, die een heks
was, meegenomen en liet al de bomen hiermee omvallen, behalveeen.
'Ziezo,' zei ze toen ze de prins wakker maakte, 'nu moet je
maar £link hakken op die ene boom, als de heks vanavond komt
om je werk te controleren. Ze heeft ons alle drie ontvoerd en we
durven niet weg te lopen.'
Toen het meisje 's avonds naar huis terugging, ging de heks
naar het bos en nam haar mee.
Toen zei ze tegen de prins: 'Je bent £link ijverig geweest. Nu
mag je trouwen met dit lieve meisje en nu moet je van dit hout
een groot huis bouwen waar ju1lie in kunnen wonen.'

'Och: zegt de prins, 'dat kan ik niet.'
'Ja, dat moet je toch maar zien te doen; je hebt het hout ook zo
netjes gehakt. En als je 't niet kunt, dan moet je hoofd er toch
maaraf.'
Het meisje stootte hem achter de rug van de heks tegen zijn
arm.
'Wacht maar: fluisterde ze, 'ik heb de toverstok nog, ik zal je
welhelpen.'
En weI degelijk was de volgende dag het hele huis klaar met
deuren en vensters, kasten, tafels en stoelen en gordijnen voor
de bedden. Ze gingen de dag daarop trouwen. Nu opeens hoorden ze iemand roepen, en herkenden de stem van de heks.
Ze riep: 'Slapen jullie al?'
'Nee, nog niet!'
Nu wachtte de heks nog een poos tot ze slapen zouden, maar
het meisje zei: 'Laten we stilletjes onze kleren aantrekken.'
Ze knoopten de bedgordijnen aan elkaar en aan de knop van
het raam vast, en daarlangs lieten zij zich naar beneden zakken
en ze liepen hard weg.
De heks riep nogmaals: 'Slapen jullie al?'
En toen ze niets meer hoorde, ging ze naar binnen, en sneed
met een groot mes kruiselings door het bed heen. Ais zij erin
gelegen hadden, zouden ze doorgesneden en dood geweest
zijn. De volgende dag ging de heks naar 't nieuwe huis toe en
zag toen ze bij de bedstee kwam, dat ze er al uit waren geweest
en dat ze alleen de dekens stuk had gesneden. Dit maakte haar
razend.
Thuisgekomen zei ze tegen haar man: 'Jij kunt hard lopen,
haal ze gauw terug.'
De man liep hen achtema. Juist meende hij heel in de verte
iets te zien, toen zij beiden hem zagen. Gauw veranderde het
'meisje hen beiden door een tikje met de toverstaf in bloemen.
De man wou juist toegrijpen, toen hij zag dat hij zich stellig vergist had, want dat hij bloemen had gezien. Hij ging naar huis en
vertelde dit aan zijn vrouw.
Zij zei: 'Had de bloemen maar afgeplukt: dat zijn ze! Ga gauw
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terug en breng alles mee wat je ziet en wat je denkt dat ze zijn,
want dan zijn ze 't ook:
De man liep wat hij kon (want die man had ze ook ontvoerd
en die was al even bang voor haar). Maar de bloemen waren weg
en hij zag ze niet meer. Eindelijk dacht hij ze te zien.
Maar 't meisje zag hem ook en maakte van zichzelf een kerk
met een preekstoel en ze zei tegen de prins: 'Ik zal je in een dominee veranderen, dan moet je maar £link op de preekstoel
gaan staan preken.'
'Och,' zei de prins, 'ik kan niet preken; wat moet ik zeggen?'
De man zag ineens dat hij het niet goed gezien had - dat het
een kerk was, wat hij zag.
Hij ging de kerk binnen en hoorde de predikant driemaal zeggen: "t Is morgen zondag!'
Och, dacht de man, dat is een mooie dominee, zo kan ik ook
weI preken. Denkt 'ie dat ik dat ze1f niet weet?
Hij smeet de kerkdeur achter zich dicht en ging naar huis om
alles aan de heks te vertellen.
'Och: zei de heks, 'je bent een dornkop, je bent nergens goed
voor: dat waren ze!'
Nu zei die man: 'Ik kan die hele kerk toch niet meebrengen?'
'Best: zei de heks, 'pas op dat ik jou niet in een kerk verander.
Ik zal er zelf op afgaan, dan zul je eens zien hoe gauw ik ze in
handenheb:
Ze gunde zich de tijd niet om haar muts dicht te trekken of
haar toverstaf op te zoeken, maar stoof zo de deur uit het bos in.
Heel ver weg kwam ze bij een groot water. Het meisje had haar
zien aankomen en had zichzelf veranderd in een groot water en
de prins in een eendje.
Ze zei tegen de prins: 'Nu moet je goed in 't midden blijven,
en al komt ze ook nog zo lokken, dan moet je toch niet aan de
kant komen, want dan zijn we verloren. Ik ben nu veel banger
dan toen de man kwam.'
Toen de heks bij het water aankwam, bleefhet eendje mooi in
het midden en hoe ze ook stukjes brood gooide en het diertje
lokte, hij kwam niet.

Wacht maar, dacht ze, mij foppen jullie niet. Ik weet best dat
jullie het zijn. Foei, ik ben moe en warm van het lopen en ik heb
£link dorst. Toen begon ze het water te drinken, ze zuchtte en
steunde maar drank almaar door. Ze kon bijna geen adem meer
halen... maar ze drank toch maar door. Ze had bijna alles op; het
eendje zwom nog maar in een klein plasje.
Toen de heks merkte dat ze niet meer kon en dat ze zou barsten, toen riep ze: 'Komen jullie maar hier, 't is gedaan met me.
Kijk maar, ik ben gebarsten en sterf. Neem dit kleine doosje nog
maar; dat kan je nog weleens te pas komen:
En toen was ze dood. De prins en het meisje liepen zo lang tot
ze aan het paleis van de koning kwamen.
Voordat zij er waren, zei het meisje tegen de prins: 'Je moet je
door niemand laten zoenen, want dan zou je mij niet meer kennen en ik ben toch je vrouw, en wou dat ook graag blijven en we
hebben al zoveel met elkaar beleefd:
'Nee,' zei de prins, 'daar zal ik weI voor oppassen:
Ze zei: 'En ik zal ook weI een dienst zoeken. Blijf jij dan maar
bij je pa, dan kunnen we elkaar nu en dan toch weleens zien. Je
moet dan maar niet vertellen, dat je met een meid getrouwd
bent:
Het meisje verhuurde zich bij een molenaar en de prins
kwam in 't paleis. Daar begonnen ze hem allemaal te kussen en
om de hals te vallen en er was een vreugde van belang nu de
prins er weer was. De volgende dag gaf de koningin een heel
groot feest ter ere van de prins. De hele buurt werd uitgenodigd,
omdat iedereen, arm en rijk, had helpen zoeken toen de prins
op jacht was verdwenen. De molenaar maakte zich ook klaar
voor 't feest en trok zijn beste pak aan.
't Meisje zei tegen hem: 'Ik zou ook weI mee willen;'
'Ja,' zei de molenaar, 'maar dat gaat niet:
'Toe, ik heb er toch zo'n zin in:
'Ja, maar je hebt geen mooie kleren en in deze werkkleding
kun je toch niet gaan:
'Wacht maar,' zei ze, 'ik heb weI mooie kleren:
Met haar toverstokje sloeg ze, toen ze op haar kamertje was
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gekomen, op het doosje en daar kwam een prachtige japon uit.
Op het feest was ze veel mooier gekleed dan de koningin en ze
was zelf een beeldschoon meisje.
De koningin vroeg haar of ze de japon mocht hebben, en toen
zei ze: 'Jawel, als ik een nacht hier in 't paleis mag blijven.'
'0 ja,' zei de koningin, 'dat mag best.'
Dus ging ze, toen alles stil was, naar de prins, maar die herinnerde zich haar niet meer en herkende haar ook niet, want hij
had zich laten kussen door zijn moeder en al zijn tantes.
'Ach,' riep ze, 'ik ben toch je lieve vrouw, ken je me niet meer?'
's Morgens ging het meisje terng naar de molenaar. Die avond
zou er nog eens een groot feest zijn en de molenaar ging er ook
weerheen.
't Meisje zei: 'Ik wil ook graag weer meegaan.'
'Ja, maar nu is je japon weg en wat nu?'
'0,' zei het meisje, 'dat is geen bezwaar.'
En nu kwam ze op het feest in een nog prachtiger japon.
'0,' riep de koningin verrukt, 'die moet u mij toch geven.'
'Goed,' zei het meisje, 'als ik vannacht weer hier mag blijven.'
'0, zeker,' zei de koningin, 'een dame met zo veel smaak zien
we graag aan ons ho£'
Het meisje ging naar de prins en sprak met hem. Hij luisterde nu al een beetje beter. De oude koning had zich in de kast
verstopt, want de hovelingen hadden hem verteld dat de gaste
naar de prins ging. Zo hoorde de koning alles wat ze bespraken.
'Och,' zei het meisje, 'weet je niets meer van alles wat er in het
bos is gebeurd en hoe ik je geholpen heb en hoe die heks ons
steeds wou vangen, totdat ze gebarsten is van al het water?'
'Ja,' zei de prins, 'nu herinner ik me alles weer en hoe goed en
lief je voor mij bent geweest, en hoe wij allemaal zoveel aan je
verschuldigd zijn. Maar wat moet ik dan zeggen tegen mijn vader?'
'WeI,' zei het meisje, 'vertel aan je papa dat je twee ringen
hebt. Een van lieflijkheid en een van onlieflijkheid: welke zal ik
wegdoen? Je moet maar doen zoals je pa zegt.'
Dat yond de koning in de kast nu heel lief gezegd van het

50

meisje, dat ze de prins leerde aan zijn vader gehoorzaam te zijn.
Toen de prins sliep, sloop de koning stilletjes uit de kast. De volgende morgen vertelde de prins hem ailes.
De koning zei: 'Je moet de ring van onlieflijkheid wegdoen en
de andere houden, dan zullen we zeker ailemaal gelukkig wezen. Ik heb vannacht ailes gehoord en we zullen je vrouw ailemaal heelliefhebben.'
De koning vertelde het aan de koningin, er werd een rijtuig
met zes paarden ingespannen en daarmee gingen zij de meid
van de molenaar halen, die nog gauw even een prachtige japon
toverde uit het doosje van de heks, en toen in 't rijtuig klom.
Diezelfde dag nog trouwden zij plechtig op het stadhuis en in
de kerk en's avonds was er een grote bruiloft en ze leefden ailemaal nog heel lang en gelukkig.
r894
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Het chocoladehuisje
Er leefde eens in een groot bos een arme houthakker, met zijn
vrouw en twee kinderen, Stoffel en Elsje. De winter was streng
geweest dat jaar, zodat er voor de vader weinig te verdienen viel.
Tot overmaat van ramp werd hij zwaar ziek en stier£ .. Nu bleef
de arme vrouw aileen met haar twee kinderen over. Van 't gespaarde geld was niet veel meer overgebleven; nog maar even
genoeg om hen voor een tijdje van armoede te bewaren. Op zekere dag in 't voorjaar, het was een gure, koude dag, was de moeder genoodzaakt, omdat ze zelf wat ziek was, haar beide kinderen een eindje het bos in te zenden, om wat hout te sprokkelen
om 't middageten te koken. De kinderen gehoorzaamden gewillig en gingen heen.
Elsje was toen zeven jaar en Stoffel zes jaar. Toen ze klaar waren met sprokkelen keerden ze huiswaarts, maar hoe ze ook liepen, ze konden het huis niet meer vinden. Ze waren verdwaald.
Beiden begonnen toen te schreien. Elsje legde de bundeltjes
hout op de grond neer, nam haar broertje bij de hand om nog-

maals te zoeken. Eindelijk zagen ze in de verte een huisje: daar
gingen ze op af. Ze dachten: mogelijk wonen daar goede mensen die ons naar moeder zullen brengen. Hoe verwonderd waren zij toen ze bij het huisje kwamen en zagen dat het geheel
van chocolade was en al de venstertjes van suiker. Daar ze sedert vanmorgen niets gegeten hadden, waren zij erg hongerig
geworden, en ze meenden dat daar niemand in woonde en omdat zij ook niemand hoorden, begonnen ze stukjes van 't chocoladehuisje te breken en te eten.
Juist waren ze er druk mee bezig of ze hoorden binnen een
schelle vrouwenstem die riep:
'Wie knabbelt er aan mijn huisje?
't Is wis een klein muisje:

Ze opende de chocoladedeur en trad naar buiten, met haar breiwerk in de handen. Een grijze kat volgde haar en een lelijke uil
zat op haar schouder. Het was een oud, lelijk, mager, knokerig,
rimpelig, taankleurig wijf - gekleed in een gebloemde, wollen
stof en op haar hoofd een grote, bruine muts waaruit enkele grijze haren te voorschijn kwamen. De heks had grote, lelijke, groene ogen, overschaduwd door stoppelige grijze wenkbrauwen,
een behaarde vooruitstekende kin, een lange, spitse, zwartgespikkelde neus en een verbazend grote mond waar aan weerszijden twee lange kromme tanden uitstaken. De kinderen wilden van schrik weglopen .
. Toch riep het lelijke wijfhen vriendelijk toe: 'Wees niet bang
voor mij, lieve kindertjes, ik zal jullie geen kwaad doen.'
De kinderen keerden weerom en Elsje vertelde dat ze verdwaald waren en naar moeder vedangden.
Waarop de heks antwoordde: 'Ik zal jullie eerst wat te eten geven.'
Door de vriendelijke woorden van de heks aangemoedigd,
traden de kinderen mee naar binnen. Er brandde hier een helder vuur in de haard, waarboven een grote ketel met eten hing.
De kinderen gingen zitten aan de chocoladetafel, dronken uit
suikerkopjes en aten van suikerbordjes. Ze hadden z6 lekker

gegeten en waren er zo door versterkt, dat ze er niet tegen opzagen op verzoek van de heks te blijven slapen, daar het reeds te
laat en te donker werd om nog naar moeder terug te keren. Ze
kregen elk een mooi veren bedje en sliepen zo heerlijk als ze
nooit gedaan hadden.
De andere dag, na een stevig ontbijt gebruikt te hebben, bedankten zij de vrouw voor 't vriendelijk onthaal, en vroegen
haar tevens om hen naar moeder te brengen. Tot antwoord
maakte het wijfbekend dat ze een toverheks was, en nu ze bij
haar gekomen waren, ze nooit meer weg mochten. Nu begonnen de kinderen bitter te schreien.
De heks zei: 'Wenen helpt hier niets! Wees nu stil en als jullie
altijd goed gehoorzaam zullen zijn, dan heb je hier een aangenaam en plezierig leven. Zo niet, dan verander ik jullie in dieren.'
Dit laatste maakte zo'n diepe indruk op hen, dat ze ophielden
met wenen. Elsje moest voortaan de heks helpen in 't werken.
Stoffel mocht voorlopig nog spelen, totdat hij groter was. Iedere morgen moest de heks water halen uit de put die achter het
huis stond. Nadat ze er drie dagen waren, beval de heks (die
zich had voorgenomen eerst Elsje en dan Stoffel in de put te
werpen), aan Elsje mee te gaan om water te putten. Maar omdat
Elsje het niet kon, deed de heks het voor, maar door de grote
drift die het wijfhad, bukte ze te ver voorover en viel in de put
en verdronk. Elsje, alhoewel ervan geschrokken, was erg blij,
bevrijdde Stoffel uit het huisje en ze liepen toen naar huis.
In de tussentijd verkeerde de moeder in grote angst bij 't niet
weerkeren van haar kinderen. Iedere dag ging zij naar een heuvel
in het bos om beter te kunnen rondzien. Op de derde dag dat zij
weer op de heuvel stond, zag zij haar kinderen naar zich toe komen. Vol blijdschap omhelsden zij elkaar en Elsje vertelde alles.
De volgende dag begaven zij zich naar het huisje en na het onderzocht te hebben, vonden ze in de kelder de schatten van de
toverheks. Nu waren ze opeens schatrijk, kochten een mooi
huis met landerijen en leefden lang en gelukkig te zamen.
Toen kwam er een varken met een lange snuit en blies het
hele vertelseltje uit.
1892
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- 8 Rozina
In een handelsstad in Frankrijk leefde ooit een welgestelde
koopman - een weduwnaar - met drie dochters. De twee oudsten, Louise van achttien jaar en Irma van zeventien jaar, waren
't volkomen evenbeeld van hun overleden moeder. Ze waren in
hoge mate ijdel, zelfzuchtig, gierig en lui. De jongste was een
meisje van vijftien jaar, Rozina genaamd. Deze overtrof door
haar buitengewone schoonheid de beide minder knappe zusters. Zij had een slanke, bevallige gestalte, lange blonde krullen,
heldere vriendelijke blauwe ogen, een klein mondje, omsloten
door koraalrode lippen, en ze had parelwitte tanden. Nog meer
door haar lieftalligheid dan door haar schoonheid blonk zij uit.
Evenals haar vader was zij zachtaardig, bescheiden, ijverig en
goed voor allen, in het bijzonder voor in nood verkerende of behoeftige mensen. Zij werd daarom ook meer dan haar zusters
door haar vader en door allen die met haar omgingen, bemind.
Dit nu verdroot haar oudere zusters zeer. Zij behandelden Rozina dan ook steeds minachtend en lachten om haar godsdienstigheid, die zij huichelarij noemden, en plaagden haar altijd op
allerlei wijzen. Het arme meisje verdroeg dit alles geduldig en
hoopte door haar goedheid hen ooit te veranderen en tot inkeer
te brengen. Op zekere keer moest de vader op reis voor zaken en
vroeg aan elk wat hij voor haar moest meebrengen. Louise wilde
een zijden kleed en Irma een fluwelen mantel met bont omzet.
'En wat moet ik vool' jou meebrengen, Rozina?'
'Och vaderlief, ik heb niets nodig, maar als u toch wat schenken wilt, dan had ik het liefst een roos, mijn lievelingsbloem,
die hier niet meer bloeit. Mogelijk krijgt u ze ginds weI.'
De vader nam hartelijk afscheid van zijn dochters en vertrok.
Na een week waren zijn zaken gedaan en kochthij de zijden en
fluwelen kledingstukken. Maar een roos kon hij niet meer krijgen. Op zijn terugkeer naar de stad, wat toen nog per postkoets
ging, liet hij zich brengen tot bij het grote bos, dat bij de stad
lag. Daarop steeg hij uit de wagen en ging te voet door het bos.
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't Was nog vroeg en nog zeer licht en pas vijf uur in de middag.
In- gedachten verdiept bemerkte hij niet dat hij van de grote
weg was afgeraakt, die rechtdoor naar de stad voerde, maar een
zijweg had ingeslagen die ver het bos in liep. Nu pas werd hij
het gewaar, maar kon de grote weg niet meer vinden en was
verdwaald. Daar ontwaarde hij voor zich een prachtig, groots
wit marmeren toverpaleis, gelegen te midden van uitgestrekte
bloementuinen, parken, waarin vijvers stroomden, fonteinen
ontsprongen, en levensgrote witte marmeren beelden geplaatst waren tussen de hoge bomen en struikgewas. Hij opende het hoge, ijzeren hek en trad de bloementuin binnen. Vol
bewondering bezag hij alles vluchtig in 't voorbijgaan, besteeg
de hoge en brede wit marmeren trappen van 't paleis en ging
zo door de voorgalerij naar de hoofdpoort, die van ijzer en geheel verguld was. Hij klopte aan, maar niemand kwam en na
lang wachten besloot hij naar binnen te gaan door de poort die
niet op slot was.
Binnen kwam hij het eerst in een grote vestibule en daama in
een grote brede gang die beide ook van wit marmer waren, waar
aan weerszijden veel schone planten en bloemen gerangschikt
stonden, evenals in de voorgalerij. Hij opende een zware ceder.houten deur en trad een grote vergulde zaal binnen, rijk gemeubileerd en behangen met kostbare schilderijen en spiegels.
Het leek een eetzaal te zijn, aangezien de tafel gedekt was voor
precies een persoon; er stonden verschillende gerechten, confituren, £lessen met champagnewijnen enzovoort. Alles wat hij
tot nu toe gezien had, kwam hem erg toverachtig voor en 't was
ofhij zich hier in een aards paradijs beyond. Maar het verwonderde hem dat er nog niemand kwam - zelfs zag hij ook geen
toverfee, aan wie hij dacht dat alles toebehoorde. Daar hij zelf
vermoeid en hongerig was geworden, zette hij zich neer en at
smakelijk. Daama begafhij zich, omdat het pas zes uur was, in
de bloementuin en zocht hier naar rozen. Hij ging langs de vijver waarop twee prachtige witte zwanen dreven. Ook lag er in 't
water een sierlijke plezierboot met roeiriemen erbij. Over de
vijver, die tamelijk breed was, lag een brug. Deze ging hij over
'i'i

en hij zette zich op een rustbank neer, die overschaduwd werd
door hoge beukenbomen. Nadat hij uitgerust was, wandelde hij
verder; nu zag hij een hoge rots, in een grote vijver, waaruit een
waterval ontsprong. Verder lopend zag hij een waterreservoir
met goudvissen erin. Er waren ook dichtbegroeide prielen en
brede lommerrijke lanen in het park en in de bloementuin. Hij
ging door een laan en kwam aan een meer waarin een klein eiland lag met een kristal1en zomerkoepel erop, omringd door
fraaie bloemperken. Door middel van een schuitje, dat hier ook
lag, kon hij naar het eiland roeien. Hij ging weer terug zoals hij
gekomen was toen de avond begon te vallen, al was 't nog tamelijk licht en kwam de maan al op. Hij ging vanuit het park
weer naar de bloementuin en bekeek eerst nog de bloemenserres, waarin veel uitheemse planten en bloemen stonden. Veel
tijd had hij niet meer om al dat schoons eens goed te bewonderen en terwijl hij weer aan de roos dacht, begafhij zich naar buiten in de tuin. Langs veel schone sierlijke planten- en bloemperken lopend, keek hij rond naar rozen. Hij was vol van al het
schoons dat hij had gezien - alhoewel hij alles van 't begin tot 't
einde, van wat hier beschreven staat, slechts allemaal vluchtig
doorlopen had en zelfs nog niet een kwart gezien had van de
schone uitgestrekte lusttuinen. Omdat er geen tijd meer was en
hij naar huis verlangde, zag hij, bij de rozen aangekomen, dat er
niet veel waren; maar die er waren, waren ook van een bijzonder schone soort en van welriekende geuren. Hij plukte een
mooie grote roos af. Maar nauwelijks had hij ze geplukt en in
zijn hand, ofhij hoorde een vreselijk gebrul en zag een zwarte
gedaante vanuit het paleis naar zich toe komen. Toen de gedaante dichterbij kwam, zag hij een allerafzichtelijkst groot gedrocht. De man stond aan de grond genageld van schrik en kon
niet vluchten voor het monster.
Deze hield op met brullen en zei toomig: 'Jij ondankbaar
mens, dat je bent. Gedraag jij je zo, nadat je zo veel goeds hier
genoten hebt? Moet jij nu daarom deze schone roos plukken
van de weinige die ik bezit? Waarom doe je dit, ondankbare?
Voor straf moet je hier nu levenslang blijven!'
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Eindelijk kon de man, die nog rude van angst, een woord uiten. Hij viel op de knieen voor 't monster en vroeg om vergeving
en bekende waarom hij de roos geplukt had, namelijk voor zijn
dochter Rozina.
Toen hij alles bekend had, antwoordde het monster: 'Nu je alles openhartig bekend hebt, en er groot berouw over hebt, en
ook omdat je het niet uit kwade wil, maar voor een ander geplukt had, wil ik je vrijlaten. Maar op voorwaarde dat je, als je
naar huis teruggaat, de eerste van je huisgenoten die je tegemoetkomt, naar mij stuurt, hierheen. Die moet dan in jouw
plaats hier blijven, alhoewel die hier een goed leven zal hebben,
maar nooit meer hier vandaan mag.'
De koopman dacht even na... Steeds was hij gewend, als hij op
reis ging, dat zijn trouwe hond hem het eerst tegemoet kwam
en om deze reden beloofde hij de belofte te zuilen nakomen.
Toen de arme man, van schrik bekomen, zich weer in 't bos beyond, bespeurde hij niets meer van 't slot, maar zag met verwondering dat hij op de gewone, brede weg naar de stad liep.
Dicht bij zijn huis gekomen zag hij - 0 schrik! - niet zijn trouwe hond maar zijn dochter Rozina, die hem als eerste tegemoetkwam. Hij verbleekte en werd zeer treurig. Rozina vroeg,
na hem hartelijk ornhelsd te hebben, wat hem scheelde en ofhij
ziek was geworden van de reis. De vader antwoordde vriendelijk dat hij niet ziek was, maar dat hem iets bijzonder onaangenaams overkomen was, waarover hij zou verteilen als hij wat
uitgerust zou zijn.
Nadat de beide oudste dochters de vader verwelkomd hadden,
ontvingen zij de fijne kledingstukken, die beider verwachting
overtroffen omdat ze zo schoon en kostbaar waren. Zij beiden
bedankten dan ook de vader hartelijk ervoor en bemerkten nu
pas dat de vader er zo bleek en treurig uitzag, en ze vroegen
eveneens naar de reden hiervan. De koopman verhaalde daarop
ailes wat hem overkomen was in 't toverpaleis, en overhandigde
daama de noodlottige roos aan zijn jongste dochter. Zij schrok
hevig van de gedachte om van haar geliefde vader te moeten
scheiden en aileen haar leven lang bij zo'n monster te moeten
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leven, maar de gedachte dat zij als offer mocht dienen voor haar
dierbare vader, die zij zo innig beminde en hem, indien ze bereidwillig ging, het leven spaarde, nam de overhand in haar
goed hart. Ze nam het aan en was bereid de volgende avond te
vertrekken, hoewel zij toch in stilte weende bij de gedachte aan
't naderend afscheid van haar verwanten.
De zusters hadden alles onverschillig aangehoord. Ze waren
zeer verwonderd over dat prachtige toverpaleis en de schone
lusthoven, maar waren zeer verheugd, dat niet een van hen beiden het lot getroffen had om daar altijd te moeten blijven. Voor
een dag zouden zij er weleens heen willen om alles te zien,
maar zo was 't ook goed. Het afscheid de volgende dag tussen
vader en dochter was hartroerend en er werden veel tranen gestort. Maar haar zusters zeiden heel gewoon vaarwel aan Rozina en wensten haar toe dat het haar in die eenzaarnheid goed
mocht bevallen. In hun hart waren zij zelfs blij dat Rozina van
hun vandaan ging, immers zij zouden door niemand meer in
hun schoonheid overschaduwd worden, en waren vrij in hun
handelen en doen, omdat hun vader te druk met zijn zaken was
om zich veel met hen te bemoeien.
Rozina ging bedroefd weg en volgde dezelfde, brede weg door
't bos, die haar vader ook gegaan was, en stond eveneens plotseling voor 't toverpaleis. Zij opende het hek en trad binnen,
ging door de prachtige bloementuin, besteeg de witte marmeren trappen en ging door de galerij naar de ijzeren vergulden
poort, opende hem en kwam zo in dezelfde verlichte eetzaal.
Aangenaam verrast was zij toen zij op al de borden en schotels
haar naam ROZINA in sierlijke gouden letters geschreven zag,
en ze was verwonderd dat men hier van haar komst wist en ook
dat er nog geen monster gekomen was. Zij gebruikte van de
heerlijke spijzen en toen zij klaar was rustte zij wat uit. Zij hoorde de klok zeven uur slaan. Opeens hoorde zij een gebrul, alS
van een stier, door de gangen. Deuren werden opengeslagen en
eindelijk kwam het tot bij de eetzaaldeur, die geopend werd en
het afschuwelijk monster vertoonde zich aan haar blikken. Het
arme meisje kromp ineen van schrik en beefde en weende van
angst.

Maar het monster sprak vriendelijk tot haar: 'Wees niet bevreesd Rozina, geen leed zal je geschieden. Ik ben weI lelijk
maar ben toch niet kwaadaardig van karakter. Je zult zeker vermoeid zijn, ga met mij mee, dan zal ik je je slaapkamer wijzen.
Om je hier op je gemak te laten voelen, had ik al gezorgd dat je
naam op al de borden en kopjes stond, zodat je hier nu alles als
het jouwe zou be schouwen:
Rozina betuigde daarop het monster dat zij dit allemaal erg
prettig had gevonden, en dankte voor al het goede. Tevens volgde zij het monster, maar nog steeds met huivering. Deze ging
op de brede witte marmeren trappen naar boven. Overallagen
dikgebloemde zware tapijten, op de trap en in de gang.
In de gang opende het monster de vergulde deur van de slaapkamer en zei: 'Ik hoop dat deze kamer je goed bevallen zal, Rozina: je zult er alles vinden wat je voor je toilet nodig hebt, en ik
wens je tevens een goede nachtrust:
Hierop ging het monster weg, na eerst de gouden blaker met
licht erin op de mahoniehouten tafel gezet te hebben. Rozina
keek nu de kamer rond; zo'n mooie slaapkamer had zij nog
nooit gezien, laat staan ooit gehad. Het behang was verguld, aIle
meubels, de stoelen en divans waren overtrokken met lichtblauwe zijde, evenals de bedgordijnen, lakens van £ljne sto£ De
spiegel waar zij zich van 't hoofd tot de voeten in zien kon was
groot en breed en de lijst was massief goud - en ook de lijsten
van de kostbare schilderijen die er hingen, waren van goud. Zij
zag een andere deur en opende deze en kwam in een boudoir.
Deze was geheel met licht roze bekleed en er stond een van de
kostbaarste kaptafels die ze ooit gezien had. Ook was er een
kleerkast: deze keek ze in en zij uitte een kreet van verrassing
toen zij al die prachtige £ljne kleren zag, waarbij de eenvoudige
maar nette kleding van Rozina zeer afstak. Zij paste iets aan.
Het stond haar keurig. Ook lagen er vele juwelen versiersels,
armbanden, ringen, oorbellen enzovoort. Rozina zou gedacht
hebben dat dit alles aan een prinses toebehoorde, als zij niet
wist dat dit alles aan haar geschonken was. In het boudoir was
weer een deur die naar een badkamer voerde, die zij bezag en
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eveneens alles bevatte wat zij nodig had. Na alles gezien en bewonderd te hebben, ging zij naar bed. Zij sliep vast, omdat zij
erg vermoeid was, en ze droomde van godinnen en toverfeeen.
's Morgens ontwaakte zij en zag dat de zon al door de vensters
scheen. Zij kleedde zich in de kostbare kleding en ging, en toen
ze de kamer verliet, zag zij nu pas dat boven de deuren van de
drie kamers ook in gouden letters ROZINA stond. Zij kreeg medelijden met het lelijke monster en bewonderde zijn goedheid
voor haar. Zij ging naar beneden. In de eetzaal stond het ontbijt
al gereed, dat weer even rijkelijk en overvloedig was. Na het ontbijt ging zij in de parken en tuinen. Alles wat zij hier zag kwam
haar oneindig mooier voor, dan haar vader beschreven had. Nadat zij een grote wandeling gemaakt had, van tijd tot tijd eens
rustend op een rustbank of in een prieel, ging zij het paleis van
binnen eens bekijken. De eerste zaal net de eetzaal was van zilver met meubels prachtig overtrokken met goudglanzend breisatijn. Daar tegenover was een zaal van massief goud, zelfs de
vloer en 't plafond; hier waren de gouden meubels overtrokken
met kersrood fluweel. De derde zaal schitterde van diamanten
en edelstenen. De vierde zaal was een danszaal met kleine gemeubileerde zijkamertjes erbij, van waaruit men via kostbare
behangen schuifpanelen in plaats van deuren, weer in de balzaal kwam. Nog veel zalen ging zij door die allen met elkaar
schenen te wedijveren in kostbare meubels en versieringen en
schilderijen enzovoort. Als laatste kwam zij in een tuinzaal van
kristal, waarin veel uitheemse planten stonden; in 't midden
een waterreservoir met een fontein erin die welriekende geuren
verspreidde. Rozina doopte haar £ljne zakdoek erin, die nu zo'n
heerlijke geur had dat alle parfums ginds in de stad er niets bij
waren.
Zij ging nu weer terug naar de eetzaal, aangezien het al middag was geworden. Het diner stond al gereed: Rozina kwam 't
voor of't een koninklijk maal was: zo veel gerechten, en con£ltures, geleien, taarten, desserts, allerhande £ljne wijnen. De tafels en al de spijzen waren versierd met levende schone bloemen, boeketten, bloemkorfjes enzovoort. Rozina ging na het
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diner in 't park naar de vijvers en wilde eens op het eilandje in
de kristallen koepel gaan. Daar zag zij een sierlijke boot liggen
waarop ook haar naam stond. Er waren bij deze boot geen raeiriemen, maar aan 't voorste deel gouden linten. Op elk lint
stond een zilveren zwaan getekend, waardoor zij begreep dat zij
de twee witte zwanen die op 't water dreven erv66r moest spannen. Zij deed dit. De dieren gehoorzaamden gewillig en trokken de boot statig voort naar 't eiland. Rozina in haar prachtige
kleding van lichtblauwe zijde, met diamanten bezet en daarbij
van ranke en buitengewone schoonheid, leek in de boot met de
twee zwanen ervoor een wonderschone waterfee die naar haar
waterpaleis zweeft.
Toen dit watertochtje was afgelopen, ging zij naar de stallen eveneens een mooi groot gebouw. Hier yond zij vele schone
paardenrassen en een lieve pony erbij. Zij bedacht een naam
voor dit beestje en riep het uit de stal. Deze kwam ook gewillig
naar haar toe en hinnikte vrolijk. Verder waren er rijtuigen van
allerlei soort, maar een ervan was precies geschikt voor twee
personen en zo sierlijk van voren. Deze wagen was ook de kostbaarste die er bij was, want hij was van goud met diamanten ingelegd. Haar naam stond ook hierap; deze wagen alleen - de
letters waren van edelgesteente gevormd. Rozina kon het niet
genoeg bewonderen. Zij spande de sneeuwwitte pony ervoor.
Deze scheen de weg goed te kennen en Rozina hoefde geen
zweep te gebruiken. Ze reed het hele landgoed bijna rand, maar
de avond viel en zij wilde altijd graag al1es geregeld doen.
Evenals de vorige avond stond er weer een rijkelijk en overvloedig souper. Rozina dacht na over al het mooie en schone,
dat zij gezien had. fa, zij begon het hier zo aangenaam te vinden
en amuseerde zich zo goed, dat zij er niet meer om geven zou
om nooit meer naar de mensen terug te keren, indien haar vader maar bij haar was, om haar te vermaken en haar eenzaamheid te delen. Zij besloot ook nu ze hier was, zo weinig mogelijk
gebruik van de kostbare zalen te maken behalve van haar eigen
kamers. Maar 't liefst amuseerde zij zich in de vrije buitenlucht.
Als zij rijtoertjes en watertochtjes en nog zo veel meer andere

uitjes kon maken, voelde zij zich oneindig vrijer en vrolijker
dan in die schitterende maar eenzame zalen.
Het monster bezocht haar iedere avond alleen om zeven uur
om haar zodoende niet tot last te zijn en dan weer weg te gaan,
als zij wenste te gaan rusten. Rozina was door de vele gaven
waarmee zij overladen werd geheel verzoend geraakt met de lelijkheid van het monster en besloot eveneens vriendelijker tegen hem te spreken, omdat zij niet voor een ondankbaar meisje wilde doorgaan. am zeven uur 's avonds kwam het monster
dan ook, hij sprak als altijd zeer vriendelijk tegen haar en vroeg
hoe het haar hier beviel. Rozina vertelde daarop over al het schone wat zij gezien had en kon er maar niet over uit, hoe mooi zij
alles yond en dankte daarom het monster zeer hartelijk hiervoor.
Deze zei daarop: 'Het doet mij veel genoegen dat je alles zo
mooi vindt en dat je je hier zo goed amuseert. Rozina, nu jij hier
bent, moet je alles als het jouwe beschouwen, en ik stel je als koningin over alles aan. De kostbaarste kleding en juwelen zullen
je niet ontbreken, maar voor dit alles zou ik je graag wat vragen.'
'Spreek: zei het meisje, 'ik zal je er als het kan mee helpen.'
Daarop vroeg het monster: 'Rozina, zou je mijn vrouw willen
worden?'
Rozina was onaangenaam verrast door deze vraag, omdat zij
er in de verste verte niet aan gedacht had te trouwen met dit afzichtelijk monster. Nee! Dit kon zij niet, dat schrok haar af. Het
deed haar inderdaad veelleed, dit verzoek te moeten weigeren.
Maar zij voegde eraan toe erover na te willen denken. Het monster zei haar welterusten en ging weg. Op zo'n manier bracht
Rozina haar dagen door, maar telkens stelde het monster's
avonds dezelfde vraag, die zij maar steeds ontkennend beantwoordde, waarop het monster altijd treurig weer wegging. Nadat zij er veertien dagen was, verlangde zij te weten hoe allen
het thuis maakten. 's Avonds vertelde ze dit aan 't monster, die
haar zei dat als zij het weten wilde ze het boven op haar slaapkamer in de grote spiegel kon zien. Toen zij naar bed ging, keek
zij erin en zag dat haar vader, hoewel hij er treurig uitzag, en

haar zusters het allen - goddank! - goed maakten.
Na enige dagen echter, zag zij haar vader (die zij toch in de
spiegel telkens weer treurig om haar had gezien) nu ziek in bed
liggen. Hij lag erg verlaten, alleen een dienstbode paste op hem.
De beide oudste zusters zag zij er niet bij; die waren nog niets
ten goede veranderd en hadden weinig liefde voor hun vader en
vermaakten zich voortdurend in de stad. Toen zij dit alles zag,
weende Rozina luid en verlangde vurig om haar vader een tijdje te mogen verzorgen.
's Avonds om zeven uur kwam het monster als gewoonlijk en
vroeg weer: 'Rozina, wil je mijn vrouw worden?'
Rozina antwoordde erover na te zullen denken, maar vertelde
hem over wat zij vanmorgen in de spiegel gezien had.
Het monster zei: 'Ja, je mag je dierbare vader gaan verplegen,
maar je mag niet langer dan zeven dagen wegblijven. Dan zal je
vader ook weer genezen zijn. Maar als je langer blijft, Rozina,
dan sterf ik van verdriet.'
Zij beloofde alles stipt te zullen nakomen en ging naar bed.
Hoe verbaasd was zij, toen zij 's morgens bij haar ontwaken
merkte dat zij in haar gewone kamer thuis had geslapen. Ze
kon haar ogen haast niet geloven en wreef ze eens goed uit.
Haar prachtige kleding met de edelstenen van de vorige dag lag
over een stoel in de kamer. Zij trok de kleren aan en ging naar
beneden. Allen meenden eerst een prinses voor zich te zien en
bewonderden de fraaie kleding, maar zij konden haast niet geloven dat het Rozina was. Zij omhelsde haar vader hartelijk en
eveneens begroette zij haar zusters. Die waren wat hartelijker
en vriendelijker dan gewoonlijk tegenover Rozina, vooral toen
deze alles verteld had, en zij maar zeven dagen mocht blijven.
Zij gaf daama de mooiste juwelen, die zij aan haar kleed had,
aan haar zusters; beiden bewonderden de mooie geschenken
en waren er opgetogen van vreugde mee. Zodoende had Rozina
een aangenamer leven hier in huis, dan ze ooit gehad had. Haar
geliefde vader genas merkbaar, wat hij toeschreef aan het bijzijn van zijn Rozina. De week vloog om; met droefheid dachten
allen aan haar vertrek de volgende morgen. Haar vader, die

moeilijk weer zo gauw van zijn dochter kon scheiden, vroeg
haar om slechts enkele dagen langer te blijven - daar zou het
goede monster weinig van merken. Rozina bezweek voor de
verleiding en stemde toe.
De achtste dag was zij al gebleven, toen ze die nacht droomde
over 't toverpaleis. Zij hoorde met akelig gekerm om hulp roepen. Zij liep naar de bloementuin waar het geluid vandaan
kwam, en ze zag het arme monster stervend op de grond liggen,
getroffen door een pijl in 't hart. Het meisje schrok hier zo hevig van dat zij ervan ontwaakte.
Zij kleedde zich aan en vertelde de droom aan haar vader, die
daarop zei: 'Rozina, ik geloof eveneens dat het waar is; je moet
gaan om het arme monster te bevrijden.'
Hartelijk ornhelsden zij elkaar en Rozina begaf zich op weg.
Weer stond zij plotseling voor 't toverpaleis. Zij snelde ogenblikkelijk naar de tuin en het goede monster lag daadwerkelijk
op sterven; een pijl zag zij niet maar weI een gapende wond bij
't hart waaruit het bloed vloeide.
Het monster sprak al stervende: 'Rozina, zie ... deze wond...
heb jij mij gegeven ... door je... ongehoorzaarnheid... en ondankbaarheid... en nu... moet ik sterven... vaarwellieve Rozina .. .'
Het monster draaide zich stuiptrekkend om; de doodsstrijd
begon ...
Rozina kon het niet langer aanzien, zij barstte in tranen uit,
vroeg vergeving voor haar ongehoorzaamheid en riep vol medelijden en wanhoop uit: 'Ik wil niet dat je door mijn schuld
sterft; zeg mij waarmee ik je nog helpen kan? Alles wil ik voor
je doen; je bent zo goed voor mij geweest.'
Het monster keek haar smekend en hoopvol aan, terwijl hij
zei: 'Het enige middel om mij te redden is, als je met mij trouwen wilt.'
Rozina zei toen: 'Als dit het enige middel is waarmee ik je redden kan en mijn dankbaarheid kan tonen, dan wens ik dolgraag
met je te trouwen.'
En zie ... ! Nauwelijks heeft zij die woorden gesproken ofhet

stervende monster verdween en in zijn plaats stond voor haar
een schone, slanke prins uitgedost in prachtige zijden en damasten kleding met hermelijn omzet, fonkelend van diamanten en edelgesteenten; op 't hoofd had hij een kostbare muts bezaaid met juwelen, en waaraan mooie veren afhingen.
Rozina was van bewondering enkele stappen achteruitgegaan, maar de prins nam haar minzaam bij de hand en sprak:
'Dierbare Rozina, duizendmaal dank ik je dat je mij gered hebt
van de dood. Vroeger heeft een boze fee mij eens in een monster veranderd. En ik kon pas weer mens worden, als er een
vrouw zou zijn die mij als monster wilde trouwen. Daarop verdween de fee. Je kunt je indenken wat een treurig leven ik nu
leidde en ik dacht dat nooit een vrouw rnij in zo'n gedaante zou
willen trouwen. Totdat jij, lieve Rozina, erin toegestemd hebt:
Rozina was nu zeer verheugd met het gebeurde en beminde
de goede prins vurig. Zij ging nu haar vader en beide zusters
halen en vertelde hen alles. Maar nauwelijks waren alle vier op
't slot weergekeerd of daar verscheen de boze fee, die nu beide
ijdele dochters Louise en Irma in twee marmeren pilaren veranderde, die de voorgalerij ondersteunden en voor eeuwig voor
straf zo moesten blijven staan. De boze fee verzoende zich met
de prins en de hele familie. Nu werd er een schitterende bruiloft
gevierd, die drie dagen duurde. Er had een groot bal plaats dat
zeer luisterrijk was, met prachtige muziek begeleid. Op dit feest
waren de vader, en de prins met zijn bruid Rozina, die de koningin van 't bal was, zo schitterde zij van pracht en schoonheid. Als genodigden waren aanwezig de boze fee en verder
vele schone godinnen en feeen en al de edelen en prinsen uit 't
land. Men was bijna verblind door al de prachtige, schitterende
kostuums van iedereen. Niemand herinnerde zich ooit zo'n
luisterrijke bruiloft gevierd te hebben. De prins en zijn mooie
vrouw, met zijn schoonvader, leefden gelukkig en tevreden en
elkaar innig beminnend in voortdurende welvaart en vrede in 't
toverpaleis.
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Rozerood en Lelieblank
In een groot woud woonden vele eeuwen geleden een boswachter en zijn vrouw, met twee mooie dochtertjes. De oudste
van de twee, die tien jaar oud was, werd Rozerood genoemd, om
haar frisse rode kleur en gezonde gestalte. De jongste was in tegenstelling tot haar zuster tenger van leden en had een fijne,
witdoorschijnende kleur. Ze werd daarom Lelieblank genoemd
en was zes jaar oud. Het waren beide lieve meisjes, waarvan de
ouders veel plezier hadden. Rozerood hielp haar moeder al ijverig in 't werken. De winter liep ten einde. Toch was het nog erg
guur en koud buiten. Als zij 's avonds gegeten hadden schoven
zij genoeglijk rondom de warme haard. De vader stak dan zijn
pijp op, moeder verstelde kleren, Rozerood breide kousen en
Lelieblank speelde met haar pop of naaide een poppenlapje.
Op zekere stormachtige avond, de regen kletterde hevig tegen
de vensters en allen zaten weer gezellig om de haard, werd er
een paar maal hard op de voordeur geklopt. De kinderen
schrokken er hevig van en allen waren benieuwd wie die late
gast mocht zijn. Moeder beval aan Rozerood de deur te openen
en niet bang te zijn. Het meisje deed het. Maar hoe schrok ze,
toen ze bij het schijnsel van 't licht niet een reiziger, maar een
grote bruine beer zag. Nog meer was zij verwonderd toen hij begon te spreken.
'Kindlief,' zei hij, 'wees niet bang voor mij. Ik zal je geen leed
doen, maar vraag alleen een onderkomen voor deze nacht.'
Rozerood liep naar binnen en vertelde het aan haar ouders.
Daarop werd Bruintje ook binnengelaten en men gafhem een
stoel aan de haard. De moeder haalde wat eten en legde vers
stro naast de haard, waarop de beer zou slapen. De kinderen
hadden veel schik met Bruintje en aaiden en streelden hem
over zijn ruige haren.
Toen Bruintje gegeten had en weer bij 't vuur gezeten was,
verhaalde hij wie hij was: 'Ik woon in een groot hoI in 't bos. Nu
wonen er in een grote berg een vijftigtal boze dwergen. Het
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hoofd ervan is mijn ergste vijand, die mij nooit met rust laat en
als ik dagelijks uit ga om mijn voedsel te zoeken, achtervolgt hij
mij steeds en plaagt mij op allerlei wijzen. Als ik hem vangen
wil, is hij mij steeds te vlug af en klautert hij snel in een boom
en vlucht zo verder. Nu ook was ik uit om voedsel te zoeken. De
vijand achtervolgde mij weer met een grote stok waarmee hij
mij dreigde en ik ben daarom hierheen gevlucht en het is uit
vrees voor hem, dat ik niet meer vanavond naar 't hoI durf terug
tekeren.'
Allen hadden het verhaal met groot medelijden aangehoord,
waarop de boswachter besloot de andere dag met verschillende lieden de dwergen te gaan doden. De volgende dag na het
ontbijt, - na Bruintje hartelijk bedankt te hebben - hoorde
men bij het openen van de voordeur een akelig gekerm, dat
dichtbij uit het bos kwam. Allen gingen emaar toe, terwijl de
boswachter tevens een bijl meenam. Op de plaats van 't gekerm aangekomen, zagen zij een lelijke dwerg wiens lange
witte baard onder een dikke boom terecht was gekomen, die
door de storm omgevallen was. Bruintje herkende in de dwerg
zijn ergste vijand.
Deze herkende de beer ook, maar van de erge pijn riep hij
toch om hulp: 'Tracht de boomstam eraf te krijgen, maar snij
mijn baard niet af, want dan heb ik mijn toverkracht verloren.'
Maar de boswachter, die verheugd was de lelijkerd nu eens te
kunnen straffen, sneed de baard toch door. Nu was, de dwerg zo
woedend dat hij de man wilde aanvliegen, maar deze nam
flinks zijn bijl en hakte daarmee de dwerg het hoofd in. Daarop
ging de boswachter even naar huis, haalde kalkstenen en metseIde de enige ingang van de berg, waarin nog al de andere
dwergen waren, dicht, zodat al de boze dwergen levend begrayen waren. Nauwelijks was hij hiermee klaar of zie! Aan hun
ogen vertoonde zich een schone prins in prachtige schitterende
kleding uitgedost.
Nog voor zij iets konden zeggen sprak de prins: 'Ik was de
beer van zo-even. Hartelijk dank ik u voor uw vriendelijk onthaal en voor de grote dienst, die u mij bij 't doden van de dwer-

gen bewezen hebt. Die boze dwerg had mij eens in een beer veranderd en uit mijn slot verdreven, en naar een groot hoI hier in
't bos gebracht, waarin ik voortaan moest leven en evenals een
beest mijn voedsel zoeken moest. Niet eer zou ik weer een
mens worden vooraleer hij, de dwerg zelf dood was. Dit nu is
gebeurd. Tot beloning moet u nu alle vier op mijn kasteel komen wonen, en er altijd blijven.'
Zij allen hadden het verhaal met belangstelling aangehoord
en waren nu zeer blij dat de boze dwergen gedood waren. Ze
verkochten hun huis met tuin en gingen op 't slot van de prins
leven. Deze vroeg naar enige jaren de hand van Rozerood, waarop een grote bruiloft plaatshad. Algemeen was de vreugde toen
na enige jaren Lelieblank trouwde met een broer van de prins,
die ook een prins was en dichtbij een prachtig kasteel bewoonde. Ook nu werd een grote bruiloft gevierd en heerste er weer algemene vreugde. Voortaan leefden nu allen gerust en tevreden
en behoefden noch prinsen, noch burgerlui ooit weer bevreesd
te zijn voor de boze dwergen, omdat allen zonder uitzondering
verdelgd waren.
r892
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De gouden bal
Er stond eertijds in Zwaben, een vorstendom van Duitsland,
een groot en prachtig kasteel met aan de vier kanten hoge torens. Dit slot stond te midden van uitgestrekte parken, landerijen en bossen en werd omgeven door een diepe gracht. Het werd
bewoond door de vorst van Zwaben, zijn jonge schone echtgenote en hun twee lieve kinderen. De jongste, prins Eduard geheten, was een aardige, zesjarige, zwarte krullenbol, en de jonge prinses, Ada genaamd, een bevallig zevenjarig meisje met
blonde lokken en vriendelijke blauwe ogen.
Het was een mooie zomerdag. De kinderen maakten een
wandeling door 't park met hun gouvemante. De kleine Eduard
plukte bloempjes en was daardoor een eindje vooruitgelopen.
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Daar zag hij een veelkleurige vlinder op een bloem zitten, maar
eer hij hem pakken kon, vloog de vlinder al verder het bos in en
Eduard hem achtema. De gouvemante en Ada, die zagen dat de
knaap te ver vooruitliep, riepen hem terug omdat hij de vlinder
toch nooit zou kunnen vangen. Maar Eduard luisterde niet en
vo1gde de vlinder zelfs tot in 't bos. Toen de gouvemante en Ada
in 't bos kwamen, zagen zij Eduard niet meer. Zelfs hun roepen
b1eef onbeantwoord. Nu verkeerden zij in grote angst en 0
schrik!... Daar zagen zij op de vijver in 't bos het hoedje van 't
prinsje drijven. Ongetwijfe1d was deze erin verdronken.
Onmiddellijk sne1den zij naar huis om 't treurige bericht aan
de ouders mee te de1en. Dadelijk werd er gedregd in de vijver
maar men yond van 't lijkje geen spoor. De ouders waren rade100s van verdriet. Zij bewaarden Eduards hoedje als aandenken
en er werd vier maanden van rouw afgekondigd. Na vier en een
halve maand was 't de achtste geboortedag van 't prinsesje Ada;
deze kreeg van haar dierbare ouders een grote gouden bal cadeau. Zij kreeg toestemming om met de bal in 't park te spelen,
maar mocht niet te ver weg gaan. Ada amuseerde zich er goed
mee en gooide hem opeens een eind weg. Zij wilde hem gaan
halen, maar dichterbij komend, bleefhij maar steeds voort rollen. Ada, die aan geen waarschuwing meer dacht, liep de bal
steeds achtema tot in 't bos. Hier raakte ze hem uit het oog.
Daar zag ze een 1elijke vrouw; zij vroeg aan haar of zij de gouden bal gezien had.
'Jawel,' antwoordde de vrouw, 'ga met mij mee, dan zal ik je
hemwijzen.'
Maar nauwelijks kwarnen ze buiten het gebied van 't kastee1
of ze wierp de verschrikte Ada op een gereedstaande kar, bond
haar vast en reed met haar in een drafheel ver weg tot aan het
huis van 't wij£ Hier bracht ze Ada, die wanhopig om hu1p riep
en bitter weende. In haar woonkamer maakte ze de koorden los
waarmee zij gebonden was, gafhaar een beetje voedsel en
drank en liet haar een poosje aan haar lot over. Toen de vrouw
weer binnenkwam, vroeg zij aan 't meisje hoe zij heette en hoe
oud ze was.

Deze antwoordde huilend: 'Ik heet Ada en ben pas acht jaar
oud geworden.'
Het wijf zei toen: 'Ada, jij moet nu altijd bij mij blijven en als
je goed gehoorzaam en vlijtig bent, dan zal je het hier goed hebben.'
Nadat ze dit had gezegd, bracht zij het meisje in een grote
zaal. Hier hingen dertig kooien met even zo veel vogels erin allerlei soorten zangvogels.
De vrouw zei nu: 'Ada, dit is nu je taak hier voor elke dag: 's
morgens, 's middags en's avonds moet je al deze vogels voeren
en te drinken geven en op tijd ook de kooien reinigen, maar pas
op, dat je ook maar een enkel woord tegen hen durft te spreken,
want dan zal ik je streng laten straffen.'
Ada beloofde goed haar best te zullen doen. De vrouw toonde
haar de eerste tijd hoe zij 't werk doen moest. Aangezien Ada
een nijver meisje was, wende zij spoedig aan 't werken en hoefde de vrouw haar niet meer te helpen. Maar ze bespiedde Ada
steeds als zij de vogels voerde. Ada werd zeer benieuwd om te
weten waarom zij niet met de vogels mocht spreken.
Na een week moest de vrouw op reis om levensmiddelen te
kopen. Nadat ze Ada haar taak had opgedragen en de deur goed
op slot had gedaan, ging ze weg. Ada maakte van de gelegenheid gebruik om naar de vogels te gaan en ermee te praten.
Toen zij binnentrad, hiefjuist een nachtegaal een heerlijk maar
treurig gezang aan.
Ada ging emaar toe en sprak, nadat de vogel zijn lied uitgezongen had: 'De lelijke vrouw is op reis en kan ons dus niet horen; vertel mij, nachtegaal, waarom je zo treurig zingt?'
De vogel antwoordde: 'Ada, je zult verwonderd zijn en niet
kunnen geloven dat ik je verloren broer Eduard ben.'
Ada was blij haar broertje teruggevonden te hebben, maar in
welke gedaante!
'Arme broer,' zei zij, 'vertel me hoe je in zo'n vogel bent veranderd. En is er geen manier om je weer in een mens te veranderen?'
De nachtegaal begon: 'Lieve zuster, je weet nog hoe ik de

vlinder achtema liep en ongehoorzaam het bos in ging. De
vlinder zag ik niet meer, maar weI een vrouw - dezelfde van dit
huis. Zij vroeg mij om mee te gaan en beloofde mij veel speelgoed en lekkers en gaf mij om het te bewijzen, al reeds een
zakje vol suikergoed, en ik liet mij daardoor verleiden en volgde de vrouw. Maar we waren nauwelijks buiten het bos gekomen of ze wierp mij stevig vastgebonden op een gereedstaande wagen en reed zo hiemaar toe. Ofik ook huilde en om hulp
riep, niets hielp. Ik moest bij haar blijven. Ook had zij met opzet mijn hoedje in de vijver van het bos gegooid, zodat jullie aIlemaal zouden denken dat ik verdronken was. Ik kreeg als
taak, omdat ik nog te jong was, om dagelijks in 't bos hout te rapen, om het vuur in de haard tot brandstof te dienen. Mij ook
verbood ze tegen de vogels te spreken, maar ik dacht meer na
hoe ik zou kunnen weglopen. De vrouw bespiedde mij eveneens als ik hout raapte. Maar op een keer kroop ik stilletjes onder het struikgewas door om zo verder, als zij mij niet meer
kon zien, op te staan en weg te lopen. Maar jawel! Het wijfhad
mij, zonder dat ik het gemerkt had, achtervolgd en riep mij opeens bij mijn naam. Zij was woedend op mij, gafmij een £link
pak slaag en daar ze dacht dat dat aIleen niet help en zou, veranderde de vrouw mij in een nachtegaal. Ik voelde toen duidelijk hoe mijn hoofd kleiner en spitser werd, mijn armen in
twee vleugels samenkrompen en mijn benen verhardden tot
twee poten. Zij pakte mij nu op en zette mij eveneens in een
lege kooi tussen de andere vogels in. 0, hoe treurig was ik. Je
moet weten Ada, dat ik later vemam dat al deze vogels gewezen prinsessen en prinsen zijn van onze leeftijd. Zij had ons
verboden te spreken, maar's nachts als het wijf sliep, praatten
wij toch met elkaar en vertelden elkaar onze lotgevallen. Van
een roodborstje hoorden wij hoe we gered kunnen worden; hij
had het in 't geheim vemomen. Maar voordat ik dat verte!, wil
ik toch eerst graag weten, lieve Ada, hoe jij hierheen bent gedwaald!'
Ada had alles met medelijden aangehoord en verhaalde aan
haar broer over het grote verdriet van hun ouders en over haar

ontvoering: 'En nu lieve Eduard, ik brand van verlangen om te
horen hoe we gered kunnen worden.'
De nachtegaal antwoordde: 'Het wijf zelf wil ons nooit meer
redden, en weet, zoals ik je vertelde, niets ervan dat wij - indien
zij ons niet meer veranderen wil- achter een ander geheim gekomen zijn, name1ijk: een uur hier vandaan staat, wanneer je
de grote weg gevolgd hebt door het bos, aan je rechterhand een
dwergenhuis. Je moet weten dat deze dwergen de vijanden zijn
van de toverheks. Langs het dwergenhuis voert een weg eveneens door 't bos, op een kwartier afstand, naar een grote vijver.
Aan deze vijver groeit een wonderbare, witte bloem. Deze moet
men zien te bemachtigen, wat erg moeilijk is en met gevaren
gepaard gaat, omdat er een grote draak met zeven koppen de
wacht bij houdt. Kan men het beest onschadelijk maken, dan
plukt men de bloem en door de aanraking met de wonderbare
bloem kunnen wij allen weer mensen worden.'
Ada had alles met belangstelling aangehoord en zei toen: 'Lieve Eduard, ik zal proberen die witte bloem te bemachtigen, hoe
moeilijk het ook zal gaan. Als jij me dus een dag niet zult zien,
dan hoef je je niet ongemst te maken. Pas maar op dat het wijf
niets van ons gesprek vemeemt. En nu vaarwel, tot een andere
keer, en hou goede moed!'
Een paar dagen ema op een avond nam Ada het besluit haar
plan ten uitvoer te brengen. Die dag was de toverheks erg vermoeid van 't werken, en begaf zij zich evenals Ada vroeg naar
bed. Deze laatste, wachtend tot de heks sliep, liep op haar tenen
in de kamer van het wijf, nam de sleutel van de voordeur en
sloop stilletjes het huis uit. De maan scheen helder en zij kon zo
gemakkelijk de aangeduide weg vinden. Bij de wegwijzer gekomen, sloeg zij rechtsaf naar 't dwergenhuis. V66r het huis stond
een levensgroot stenen beeld, dat de bosgod voorstelde. Ada
schrok ervan, omdat het leek alsofhet beeld dreigend naar haar
keek. Zij klopte bij 't huis aan. Een dwerg kwam opendoen en
vroeg wat zij wilde. Zij verhaalde daarop haar avontuur met de
toverheks en vroeg om hulp bij het ten uitvoer brengen van
haarplan.

De dwerg antwoordde vriendelijk: 'Ik ben het opperhoofd van
al de goede dwergen hier. Wij allen zijn vijanden van de toverheks en ook van alle boze mensen, maar de goede mensen
trachten wij steeds met onze raad en daad in alles bij te staan.
Maar kom naat binnen en eet en drink wat. Daama zal ik je een
slaapkamertje wijzen, want het is al erg laat en je zult weI moe
zijn.'
Ada nam het aanbod met vreugde aan, at en dronk wat en
ging naar bed. De volgende morgen stond zij versterkt op, en in
de eetkamer stond op tafel het ontbijt al voor haar klaar. Toen zij
ontbeten had, begaf zij zich even naar buiten. Hier kwam het
opperhoofd van de dwergen weer bij haar en hij was blij te horen dat zij zo goed geslapen had. Daarop vertelde dedwerg van
het stenen beeld, dat dit hun steeds van grote dienst was omdat
het altijd waarschuwde als er gevaar dreigde. Juist had hij dit gezegd ofbeiden keken op naar 't beeld, dat plotseling groter en
groter werd. Het lichaam veranderde in een reusachtige berg,
de mond en ogen werden diepe holen, de neus werd een kleinere berg en de haren van 't beeld werden een groot bos. De
dwerg nam de verwonderde Ada bij de hand en ze bestegen de
twee bergen tot in 't grote bos boven. Hier zagen ze in de verte
het huis van de toverheks. Zij kwam juist naar buiten en zoals
zij zagen: zocht zij Ada.
Ze liep driftig voort en riep: 'Dat ondankbare meisje, ik zal
haar opzoeken en als ik Ada vind, zal ik haar eveneens in een
vogel veranderen.'
Ada schrok hevig en wilde weglopen, maar de dwerg stelde
haar gerust en zei: 'De heks kan ons volstrekt niet zien omdat
het beeld ons onttrekt aan haar blikken. Wij zullen nu de berg
afgaan, ik zal mijn dwergen verzamelen en we zullen weldra
stilletjes de toverheks tegemoet gaan en gevangennemen.'
Toen ze eenmaal de berg afgedaald waren, hemam het beeld
weer zijn vorige gedaante. De dwergen maakten zich voor de
strijd gereed. Ada moest met enige jongere dwergen in huis de
afloop afwachten. Na enkele uren kwamen zij zegevierend met
het gevangen wijfbinnen. Deze was buiten zichzelf van woede
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toen zij Ada zag en wilde zich losrukken maar kon het niet. Intussen maakten de dwergen de brandstapel gereed, bonden vervolgens de toverheks erop, die onder groot gejuich levend verbrandwerd.
Toen dit afgelopen was, gingen allen strijdvaatdig naar de vijver om de draak te doden. Ada volgde hen op afstand. Het gedrocht was woedend toen de dwergen hun pijlen op hem afschoten en opende de zeven bekken om hen allen te verslinden.
Maar daar trof een grote pijl hem midden in 't hart, hij sprong
op van pijn en viel stuiptrekkend neer. Nu sprong het opperhoofd op de draak toe en hakte hem de zeven koppen af en Ada
plukte nu de wonderbare witte bloem. Ada bedankte de dwergen hartelijkvoorde grote diensten dieze haarbewezen hadden en beloofde hen vorstelijk te belonen, als zij bij haar ouders
zou zijn teruggekeerd. Maar van een beloning wilden de goede
dwergen niets horen en ze zeiden dat ze volstrekt geen gebrek
aan iets hadden en alleen op de wereld waren om bozen te straffen en goede mens en te beschermen en te helpen.
Ada nam heel hartelijk afscheid van hen en na nogmaals voor
al 't goede bedankt te hebben, keerde zij terug naar het huis van
de heks. Dadelijk ging zij naar de vogels, veranderde alle dertig
weer, door aamaking met de wonderbare witte bloem, in mensen. Nu vertelde Ada aan de dankbare, blijde prinsjes en prinsesjes het avontuur met de dwergen. Daama gingen allen in
triomf naar 't slot van de ouders van Eduard en Ada. De lang
treurende ouders snelden op het horen van het blijde nieuws
naar hen toe, en ornhelsden hartstochtelijk hun dierbare kinderen, waama Ada hen alles moest vertellen vanafhun ontvoering
tot nu toe. Zij toonde bij 't einde van haar verhaal de wonderbare bloem. Deze werd daarop in een glazen kast als aandenken
aan hun redding bewaard. Ook de gouden bal, die na Ada's verdwijning in 't bos gevonden was, en waardoor de kinderen waren teruggekeerd, werd voor altijd tot versiering van de troonzaal gebruikt. Nu werd er bericht verzonden naar de vorstelijke
ouders van de overige negenentwintig prinsjes en prinsesjes.
Zij kwamen terstond over, vol blijdschap hun kinderen weer ge-
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vonden te hebben. Er werd nu op 't kasteel, onder algemene
vreugde, een groot en luisterrijk feest gevierd, waama een groot
kinderbal plaatshad. Toen het feest was afgelopen, keerden de
ouders vol vreugde met hun lieve kinderen huiswaarts. Sindsdien leefden allen gerust na de dood van de toverheks, en onder
voortdurende bescherming van de goede dwergen.
r892
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De kikvors
Een arme vrouw woonde buiten met haar drie dochters en zou
op zekere feestdagpannenkoeken bakken. De oudste dochter
werd erop uitgestuurd om water te putten. Toen zij de emmer
ophaalde zat er een kikvors in.
'Kikvors, wil je er uitgaan?' vroeg zij.
Het antwoord was: 'Als je met mij wilt trouwen:
'Dank je feestelijk: zei het meisje, wierp de emmer leeg en
putte opnieuw, maar hoe dikwijls zij dit ook probeerde,. telkens
zat de kikvors in het water en uiteindelijk kwam ze onverrichter
zakethuis.
De tweede dochter ging, maar met hetzelfde gevolg.
Uiteindelijk ondemam de jongste de tocht, en toen ook haar
de eis gesteld werd van een huwelijk, stemde zij erin toe. Meteen sprong de kikvors uit de emmer. Het meisje putte schoon
water en ging huiswaarts, terwijl de aanstaande achter haar
voort trippelde.
Nu ging de moeder pannenkoeken bakken. Iedereen smulde
ervan, en de kikvors, die naast de stoel van zijn bruid zat, kreeg
zo rijkelijk zijn dee!, dat hij bij het naar boven lopen telkens van
de traptreden rolde, zo dik en rond was hij van het eten. Het
meisje pakte hem ten slotte op en droeg hem naar het logeerkamertje, waar hij de nacht zou doorbrengen.
Toen de morgen aanbrak hoorde zij daar meer gerommel en
gestommel dan men van zo'n klein dier verwachten kon, maar
toen de deur openging, verscheen er een prins in rijk gewaad,
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die haar vertelde dat hij betoverd en in een kikvors veranderd
was geweest. Slechts de trouwbelofte van een lief meisje kon
hem redden. En haar loon was natuurlijk dat zij nu een prinses
werd, terwijl de andere zussen vergingen van jaloezie en spijt.
18 94
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Bontepels
Er waren eens een koning en een koningin en een dochtertje,
en die woonden in een groot kasteel op een hoge berg, en daar
was het heerlijk.. En toen het meisje groter. werd, werd haar
moeder ziek, en op een dag ging haar moeder dood, en de vader
was z6 bedroefd.
En de ministers zeiden: 'U moet weer trouwen, majesteit:
'Ach: zei hij, 'niemand is zo mooi als mijn koningin was:
Maar zijn dochtertje groeide op en werd net zo mooi als zijn
vrouw geweest was, en op een dag zag hij dat.
En hij zei: 'Ja, goed. Ik ga trouwen met mijn dochter:
Maar toen ze dat hoorde schrok ze. Want dat wilde ze niet, nee
dat kon niet, dat hoorde niet. En ze dacht: ik zal iets verlangen
wat vreselijk veel moeite kost om het te verkrijgen, dan wordt
het tenminste uitgesteld.
En ze zei: 'Vader, dan wil ik voor het bruiloftsfeest drie japonnetjes hebben. Een zo prachtig stralend als de zon, en
zo
lieflijk glanzend als de maan, en een zo schitterend als de sterreno En dan wil ik een bontrnanteltje hebben, dat gemaakt is
van stukjes bont van alle bontdragende dieren in het hele rijk:
'Goed: zei de koning, 'het zal gebeuren:
En hij zond zijn jagers door het hele land om van alle dieren
een lapje van hun vel mee te brengen. En hij stuurde de knappe
naaisters en kleermakers aan het werk om heel bijzonder
mooie zijden stoffen te halen en daar die japonnetjes van te maken ... En op een dag was alles klaar.
De koning zei tegen zijn dochter: 'Morgen zuilen we de brui-

10ft vieren. Hier heb je alles wat je gevraagd hebt.'
Ze dacht: dat mag niet gebeuren! En toen het avond geworden was en donker, en toen iedereen naar bed gegaan was, was
zij nog wakker en ze dacht: ik moet weg. Het mag niet gebeureno
Ze had een klein wagentje waar een schaap voor liep, en in dat
wagentje ging ze zitten, en ze nam uit haar kastje de kostbare
dingen mee die ze had: die drie japonnetjes, en ze sloeg het
bontmante1tje om, dan zou niemand haar herkennen. En ze
had nog een gouden spinnewie1tje, en een gouden haspe1tje, en
een mooie gouden ring voor aan haar Yinger. En dat pakte ze al1emaa1 in een notendop, want zo fijn was het dat je het heel
klein kon opvouwen. Ze ging in haar wagentje zitten, en ze reed
de hoge berg af en het grote woud in, en de he1e nacht reed ze
door, en toen was zij ze1f en ook het schaap z6 moe dat ze moesten uitrusten. En daar was een hone boom, en ze kroop in die
hone boom en sliep in.
Ze was in het rijk van een andere koning gekomen. En de vo1gende ochtend ging die koning met zijn jagers op jacht in dat
bos. En de honden, die voor hen uit liepen, begonnen opeens
vreselijk te b1affen bij een bepaalde boom. En toen de jagers
daarnaar toe gingen, zagen ze dat er een heel vreemd dier lag te
slapen in een hone boom. Zo'n dier hadden ze nog nooit gezien. Het was behaard, maar met al1erlei v1ekken erop.
Ze zeiden: 'Sire, daar ligt een heel wonderlijk dier.'
'Nou, neem het dan 1evend mee,' zei hij.
En ze namen het mee naar het koninklijk paleis ... Het was
Bontepe1s. En ze werd wakker, en ze was vreselijk ver1egen en
ongerust.
De mensen zeiden: 'Ze heeft iets menselijks. Laat haar maar
leven, laat haar maar hier blijven.'
Het personee1 kreeg bevel om een of ander passend werkje
voor haar te vinden en dan mocht ze in het paleis blijven wonen. Ze gaven haar om te slapen het kamertje onder de trap.
Het was maar een donker hokje, maar goed. Daar 1egde ze haar
kostbaarheden neer. Ze mocht in de keuken he1pen, en ze
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moest hout aandragen en water, en heel nederig werk doen.
Daarbij had ze haar bontjasje aan.
Op een dag was er groot feest in het paleis, en er was bal 's
avonds, boven, en Bontepels hoorde de muziek.
Ze moest de kok in de keuken helpen, maar ze zei: 'Mag ik
soms even boven kijken?'
'Nou goed, als je maar gauw terugkomt,' zei de kok.
Ze sloop de trap op, en ze keek door de kier van de deur van de
balzaal. En daar zag ze al die mensen in hun mooie kleren dansen ... Ze dacht: 0, wat zou het heerlijk zijn om mee te doen.
Ze sloop terug naar het kamertje onder de trap, ze deed haar
bontepels uit, en ze deed haar zonnejaponnetje aan. Ze waste
het vuil van haar gezicht en handen af, ze sloop naar boven, en
glipte door een kier van de deur naar binnen ...
De koning zag haar binnenkomen en dacht: dat is zeker een
vreemde prinses, waarvan ik niet weet dat ik die uitgenodigd
heb.
Hij ging naar haar toe, en vroeg haar handen, en danste met
haar tussen alle andere dansenden. En iedereen keek naar haar:
zo'n mooie prinses! En toen de muziek bijna ophield, dacht ze:
nu moet ik gauw weg!
Ze maakte zich los van de koning en ze vluchtte gauw door de
deur weg. En de koning ging haar nog achtema, maar hij zag
haar niet meer. Ze was gauw weer naar het hokje onder de trap
gegaan, en ze deed vlug haar bontepels weer aan en ze maakte
zich weer zwart, en ging naar de keuken.
'Nou,' zei de kok, 'je bent mooi lang weggebleven. Ik wou ook
nog wat zien! Hier, dan moet jij de soep maar aan de koning
brengen. De koning gaat nu eten in de eetzaal. En dan wil ik ook
nog eens even boven bij de balzaal kijken:
Toen was ze aIleen in de keuken, en toen nam ze dat kleine
gouden spinnewieltje dat ze had - dat was maar zo'n sierstukje - en dat legde ze op de bodem van het diepe bord, en ze goot
de soep eroverheen, zodat je het niet meer kon zien. Zo ging ze
naar boven, naar de eetzaal, waar de koning al op zijn eten zat
te wachten, en ze bood hem de soep aan en ze ging weer weg.

Nu, hij kwam aan de bodem, en daar lag een vreemd voorwerpje en dat was heel mooi, dat was van goud ...
Wat is dat nou? dacht de koning.
En hij stuurde om de kok, en zei tegen de kok: 'Ik vind een
vreemd voorwerpje op de bodem van mijn soepbord, wie heeft
dat erin gedaan? Heb jij dat gedaan, jij dist toch mijn soep op?'
De koning had de kok erg ongerust gemaakt, en die dacht: wat
moet ik zeggen?
En hij zei: 'Ja, sire. Maar deze keer heeft dat hulpje in de keuken uw soep op het bord gedaan, en die heeft het er zeker in gedaan.'
'Laat die dan bij me komen,' zei de koning.
En Bontepels, helemaal in die pels, met al die rare stukjes
bont, die kwam bij de koning. En de koning dacht: wat is het
toch een raar schepseltje.
Hij zei: 'Weet jij iets van dit voorwerpje? Dat vond ik op de bodem van mijn soepbord.'
'Ik weet er niets van,' zei Bontepels, en ze hield zich een beetje dom en onnozel.
Hij kreeg niets uit haar.
Hij zei: 'Wie ben jij eigenlijk?'
'Och,' zei ze, 'ik ben maar een dom meisje, en ik ben aIleen
maar geschikt voor keukenwerk. En dat de mensen me een duw
tegen mijn hoofd geven.'
De koning kon er niet uit wijs en liet haar gaan. En zo ging er
weer een tijd voorbij, en ze deed het nodige werk in de keuken,
en toen was er weer eens een bal. Ze verheugde zich erop om
daamaar toe te gaan.
Ze vroeg aan de kok: 'Mag ik even gaan kijken?'
En ze ging naar het kamertje onder de trap, en ze waste zich
schoon, en ze deed haar bontepels uit, en ze deed dat beeldige
kleedje dat zo lieflijk was als de maan aan, en zo ging ze naar
boven en ging door de deur naar binnen, en de koning zag haar
komen...
Ha, dacht hij, daar is die vreemde prinses weer!
En hij ging naar haar toe, en hij danste. En hij had een bood-
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schap gegeven aan de muzikanten, dat ze een heel lange wals
moesten spelen.
Toen de muziek uit was, wou hij haar goed vasthouden, maar
ze rukte zich los en ze was verdwenen door de deur in een ogenblikje.
En de deur moest weer open, en de koning zei: 'Gaan jullie
haar achtema! Zoek toch waar ze blijft!'
Niemand kon haar vinden, want ze was weer in haar hokje onder de trap. Ze maakte zich weer vuil, en zag er weer gewoon
uit. Maar toen ze de soep voor de koning weer moest klaarmaken, deed ze daar dat kleine gouden haspeltje in, en goot de
soep eraverheen, want de kok was weer naar boven om te kijken. En alles ging weer als de vorige keer, en de koning dacht:
he, dat is weer dat raadselachtige.
Hij liet de kok komen, en die zei: 'Ja, dat hulpje heeft deze
keer de soep voor u opgedaan.'
En de koning vroeg het meisje weer te komen: 'Waar kom je
toch vandaan?'
Maar ze ontweek zijn vraag. Hij liet haar gaan.
Een hele tijd later was er voor de laatste keer die winter een
grate danspartij in het paleis. En Bontepels vroeg weer of ze
mocht kijken, en ze ging gauw naar haar hokje onder de trap,
en ze trok de bontepels uit, en ze deed het heel mooie stralende
kleedje als de sterren aan. En ze ging weer naar boven, maar ze
had geen tijd gehad, want er was zo'n haast bij, om zich goed af
te wassen, en toen bij een bepaalde beweging dat mooie kleedje even van haar arm arne!, toen zag je die blanke armen, en de
koning dacht: daar is iets mee ... Ik begin iets in haar te zien. Het
is of ik haar herken, maar ik weet niet meer van wat.
Maar ze maakte weer dat ze wegkwam, en ze moest de soep
weer opdienen, en toen deed ze haar gouden ring daarin. Maar
de koning had nog net tijd gehad, voor ze zijn hand losliet, om
ook een ring aan haar vinger te doen. En toen liet hij Bontepels
komen, dat meisje uit de keuken, en haar kleed viel open, haar
bontepels, en hij keek naar haar hand, en daar zag hij de ring
aan, die hij zelf daaraan gestoken had. En meteen vielen de
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twee beelden samen. Zie je weI, zij was dat meisje.
En hij hield haar stevig vast, en hij zei: 'Nu laat ik je niet meer
gaan, want jij bent mijn bruid. Nu moet je me vertel1en wie je eigenlijk bent.'
Toen vertelde ze dat ze eigenlijk een prinses was, en de volgende dag werd de bruiloft gevierd, en ze zaten naast elkaar aan
tafel en zij was weer in haar oude glorie.
En wat dat betekent, mogen jullie raden. Wie is die prinses die
de berg af moet, en het paleis uit, en in nederigheid leven?
De mensenziel. Die komt uit een veel heerlijker staat, en
komt, zonder zich dat te herinneren, hier. Wordt hier als mens
geboren, en moet hier door de moeilijkheden van de schijn, het
verkeerde leven, en hij herinnert zich niet zo goed. Hij heeft iets
meegenomen, in een notendop. Wat is die notendop? Denk aan
een walnoot ...
De hersenen. In ons hoofd zijn al die mooie kleedjes, en dat
kan je dan in de horoscoop weer nakijken. Daar hebben wij een
kleedje zo stralend als de zon en zo glanzend als de maan, en zo
schitterend als de sterren. Dat is ons ware wezen. Ze komt als
ziel in het mensenleven en in de verduistering...
En wie is die koning? Waar ze ten slotte mee trouwt, dus dan
is het haar echtgenoot.
De eeuwige geest van de mens, die hij hier in het begin niet
kent, niet bewust wordt. Hij weet dat hij een mensenziel heeft,
en daar houdt het dan mee op. En daardoor gaat hij in de verbanning. Maar die geest wacht ergens op hem, om zich weer
met die mens te vereenzelvigen. En dat is natuurlijk het huwelijk, de bruiloft. Dat we weer bewust zijn van onze geestelijke
aard, en dat we daarbij behoren.
1997
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De visser en zijn vrouw
Er was eens een arm man, die ging in zijn vrije tijd aan 't vis sen.
Toen hij nu al een poos gezeten had zonder iets te vangen,
kreeg hij eindelijk een visje te pakken. Hij wilde het in zijn kortje doen, maar verbeeld eens zijn schrik: daar begon opeens de
vis te spreken.
'Och goede man,' zei hij, 'laat mij toch weer los, Iaat mij weer
zwemmen.'
'Maar visje,' zei de man, 'kun jij spreken?'
'Ja,' zei de vis, 'laat mij toch alstublieft weer zwemmen. Ik ben
eigenlijk geen vis, maar een betoverde prins. Tot mijn straf
moet ik als vis rondzwemmen tot ik verlost word. Als jij mij nu
in 't Ieven laat, kun je wat van mij vragen, dan zal ik dat geven.'
Nu liet de man de vis weer zwemmen en vertelde aan zijn
vrouw zijn avontuur.
'Heb je hem niets gevraagd?' zei zijn vrouw. 'Ga dadelijk weer
terug naar de vis en vraag of wij geld krijgen om een huis te kopen.'
De goede, arme man ging weer terug naar het water, want, ofschoon hij tevreden was met zijn hutje, hij was erg bang voor
zijn vrouw, want zij was een boze vrouw.
Toen hij nu weer op de plaats kwam waar hij de vis gevangen
had, riep hij:
'Visje, visje uit het meer
'k Bid u kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
'k Heb een boodschap van mijn vrouw.'

Toen begon opeens het water te bruisen, en daar kwam het visje aangezwommen.
'WeI baas,' zei de vis, 'ik ben blij dat je gekomen bent. Nu kan
ik je mijn dankbaarheid tonen: wat wil je dat ik voor je doen
zaI?'

Toen vertelde de man dat zijn vrouw geld wilde voor een huis.
'Geld kan ik je niet geven,' zei de vis, 'maar ga maar naar je
vrouw terug: zij woont al in een mooi huis.'
De man bedankte de vis, en ging naar zijn vrouw terug. Toen
hij bij zijn hut kwam, wist hij niet wat hij zag. In plaats van de
hut, stond er een prachtig huis.
'Nu vrouw,' zei hij, 'wat zeg je hiervan? Is 't nu naar je zin?'
"t Ujkt er niet naar,' zei de boze vrouw: 'Bij een mooi huis horen mooie meubelen en kleren. Ga dus maar weer naar de vis,
en vraag hem hierom.'
De goede man durfde niet tegen te stribbelen en ging. Bij het
meer aangekomen, riep hij weer:
'Visje, visje uit het meer
'k Bid u kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
'k Heb een boodschap van mijn vrouw:

Daar kwam de vis weer aanzwemmen.
'Wat heb je?' vroeg hij, 'heb je wat vergeten?'
'Ja,' zei de man, 'mijn vrouwwil zo graag mooie meubelen en
kleren hebben.'
'Ga maar heen,' zei de vis, 'je wens is al vervuld.'
De goede man kwam thuis, en yond alles zoals zijn vrouw
eerst gewenst had. Maar nu was zij nog niet tevreden. Zoals zij
het had, hadden veel mensen het. Nee, dan wilde zij Hever koningin zijn.
De man zei: 'Maar vrouwtje, dat gaat immers niet. Je kunt
toch alles niet krijgen wat je begeert? Kom, wees nu maar tevreden.'
Maar de vrouw schold en raasde zo, dat de arme stakker maar
weer naar de vis toe ging.
Hij riep weer:
'Visje, visje uit het meer
'k Bid u kom eens even weer

Hoort eens wat ik zeggen wou
'k Heb een boodschap van rnijn vrouw.'

Daar kwam de vis met gedruis aanzwemmen en schreeuwde:
'Wat heb je nu weer, man?'
'Ach, goede prins: zei de man, 'nu wil mijn vrouw weer koningin worden.'
'Ga maar heen: zei de vis, 'zij is 't al, maar laat zij nu ook tevreden zijn.'
Toen de man nu bij zijn vrouw kwam, och jee, daar zat zij als
koningin op de troon, omgeven door hofdames_ Haar man
durfde haar bijna niet aan te zien, zo'n pracht straalde van haar
af, maar het boze wijf wilde al meer.
'Ga terug: zei zij, 'en zeg aan de vis dat ik God wil zijn.'
De goede man raadde haar aan verstandig te zijn en nu tevreden te wezen, maar zij werd boos, pisnijdig en zei: 'Ga, zeg ik ul
Ik ben koningin en kan u gebiedenl'
Met lome schreden ging de man nu weer naar de vis, en riep
weer:
'Visje, visje uit het rneer
'k Bid u korn eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
'k Heb een boodschap van rnijn vrouw.'

Daar begon het opeens te donderen en te weerlichten, het water
werd zwart, en daar kwam de vis aanzwemmen en riep met
donderende stem: 'Wat is er nu weer?'
De man zei nu dat zijn vrouw God wilde zijn.
'Ga maar heen: zei de vis, 'zij zit alweer in haar hut, dat boze
mens.'
En zo gebeurde het ook. Toen de man weer thuiskwam, zag hij
zijn vrouw weer in de hut zitten, maar nu nog bozer en ontevredener als toen zij eerst arm was, want nu had zij de rijkdom leren
kennen, en door haar eigen schuld was zij nu weer arm geworden. De goede man leefde nog altijd tevreden voort, want ook in de

rijkdom en annoede was hij tevreden geweest.
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De appels van Damasko
Er was eens een rijke koning, die een hele mooie dochter had.
Een arme prins raakte verliefd op de prinses en zij niet minder
op de arme prins. Zij was zo verliefd dat zij van een andere of
rijkere prins niets wilde weten, alhoewel er velen om haar hand
dongen. Maar de koning, haar vader, had het anders beschikt.
Hij had Hever een schoonzoon met veel geld en goederen. En of
de prinses ook klaagde of weende, het hielp haar niet. Zij werd
tegen wi! en dank verloofd met een rijke prins, alhoewel deze
bij lange na niet zo deugdzaam was als de arme prins.
Nu had de prinses een hofdame die erg veel medelijden met
haar had en die zorgde dat de arme prins de prinses nog weleens in 't geheim kon spreken. Dan troostte de prins haar weI
door te zeggen dat alles nog niet verloren was, en er nog veel
gebeuren kon voordat zij met de andere prins zou trouwen,
enzovoort. Maar ondertussen was hij evengoed wanhopig en
buitengewoon bedroefd. Dit hield hij evenwel voor de prinses
verborgen. Inmiddels was de tijd bepaald waarop de prinses in
het huweHjk zou treden. Veel tijd was er niet meer te verliezen.
Op een goede dag wandelde onze arme prins in droef gepeins, ja hij wist zelf niet waarheen, al door tot hij aan een groot
bos kwam. Toen hij daar was, herinnerde hij zich opeens dat dit
het spookbos was, waar niemand zich graag in waagde, want
nog nooit was er iemand ingegaan die er levend weer uit was
gekomen. Daar woonden spoken en heksen. Maar wat gaf de
prins om zijn leven? Dan maar Hever dood - hij had niets meer
te verHezen nu hij de prinses niet mocht bezitten. Hij stapte dus
maar door.
Toen hij zo enige tijd gewandeld had met gebogen hoofd en in
gepeins verzonken, kwam opeens, als uit de grond, een heel
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oud lelijk vrouwtje voor hem staan en vroeg: 'Wat zoek je hier?
Weet je weI dat hier alleen spoken en heksen wonen?'
De prins was weI een beetje geschrokken, maar wat kon hem
de hele wereld met spoken en heksen nog schelen? Toen hij
daar zo stond, dacht hij: misschien zou zij rnij kunnen helpen.
Zij scheen zijn gedachten te raden en sprak: 'Je ziet er zeer bedroefd en temeergeslagen uit. Zeg maar eerlijk wat er aan scheelt,
rnisschien kan ik je ergens mee helpen. Ik heb ook verdriet en we
zouden elkaar van dienst kunnen zijn.'
Onder het spreken kwam er een vriendelijke trek om haar
mond. Hierdoor aangemoedigd, en voorbijgaand aan haar lelijkheid, vertelde hij haar zijn geschiedenis. Hoe meer hij vertelde, hoe vrolijker het vrouwtje werd en hoe jonger zij scheen
teworden.
'Ik zal je helpen,' zei ze toen hij uitgesproken was, 'maar je
moet mij een wederdienst bewijzen. Je moet zweren dat je mij
ook behulpzaam zult zijn.'
Hij beloofde dit.
'Kom mee, dan zal ik je mijn geschiedenis vertellen.'
Zij trok hem bij de hand voort, steeds dieper het bos in, tot zij
op een heel donkere plek gekomen waren. Daar was een opening in de grond, waar zij hem in trok en zo ging het verder al
dieper en dieper, tot een onderaardse gang waar alles duister
was. Ze liepen zonder te spreken steeds verder, weI een uur
lang. Toen kwamen zij bij een groot verlicht plein. Dat staken
zij over en in de verte zag hij een prachtig kasteel, dat blonk als
de zon zodat hij er bijna niet naar kon kijken, zo schitterend
was alles. Het was dan ook van louter goud, diamant en edelgesteente gemaakt. Het kasteel had vele zalen met kostbaarheden;
goud en zilver lag er opgestapeld.
Nu dacht de prins: dat alles zal zij mij geven en dan zal ik naar
de koning gaan en het hem aanbieden in ruil vbor zijn dochter.
Maar dat had hij mis.
'Dit is,' sprak het vrouwtje, 'het kasteel van mijn voorouders,
die onderaardse koningen waren. En ik ben nu de prinses van
het groot Damasko. Alles wat je hier ziet, en nog veel meer, is
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mijn eigendom. En toch heb ik verdriet, en dit alles wat je hier
ziet, zou ik willen geven als ik mijn dochter nog had of terug
zou kunnen krijgen - mijn enig kind, dat van mij is weggegaan
of door de duivel is ontvoerd, want een menselijk wezen is nooit
op deze plaats geweest. Jij bent de eerste die zich hier waagt,
want ieder die het zou wagen om ons eigendom te betreden,
zou een kind des doods zijn geweest. Maar jou heb ik nodig om
mijn kind terug te kunnen krijgen. Anders kwam ook jij hier
niet levend vandaan, want ik heb vele onderaardse slaven tot
mijn dienst, die me op mijn wenken gehoorzamen. Nu ik dankzij jou weet waar mijn kind zich bevindt, kun jij zorgen dat ik
haar terug krijg. Ja, kijk me maar niet zo verbaasd aan! Jij hebt
me verteld van de hofdame die bij de prinses is, en jij hebt me
gezegd dat die hofdame een sterretje op haar voorhoofd draagt.
Die hofdame is mijn verloren kind. Het sterretje is het teken
van ons geslacht, kijk maar.'
Zij streek met de hand over haar eigen voorhoofd, en zie, de
rimpels verdwenen en een sterretje zoals haar dochter droeg
kwam te voorschijn.
'Een eeuwige wet verbiedt ons dit bos ooit te verlaten. Daarom
heb ik mijn kind niet kunnen zoeken. Maar dat zij aan het hof
is, weet ik nu. Hoe zij er gekomen is, blijft voor mij een raadsel.
Jaren heb ik aan de ingang van het bos.gewacht of zich er soms
een menselijk wezen zou wagen, om naar mijn kind te kunnen
vragen. Maar geen ridder of prins - hoe dapper hij ook wezen
mocht - heeft zich hier ooit vertoond. Nu heeft de droefheid de
droefheid verdreven en de bedroefde zal de droeve troost brengen. Zo zal het zijn! Kom mee.'
Zij trok hem voort naar de tuin. Alles leek weI van kristal, zo
schitterend. De watervallen en fonteinen sprongen hoog op
met allerhande kleuren. Alle vruchten groeiden daar en alles
stond weelderig in bloei. Een geur van bloemen kwam hem tegemoet. Vogels in bonte kleuren vlogen af en aan en zongen
hun mooiste lied. En toch was het moedertje niet gelukkig, omdat zij haar kind miste. En de prins vroeg zich tussen al die
pracht en rijkdom alleen maar af, hoe hij zijn uitverkorene kon

krijgen, en hoe het vrouwtje erin zou kunnen slagen om hem
van dienst te zijn, want hij begreep nog steeds niet hoe het ooit
goed zou kunnen aflopen. Onder het wandelen strekte zij haar
hand uit en wees hem twee naast elkaar staande appelbomen
aan. Prachtige vruchten hingen aan die bomen.
'Pluk daar,' sprak zij, 'zeven appels van iedere boom. Hou ze
goed apart en breng ze niet met elkaar in aanraking. Ik haal
twee zakjes voor je. Daar moet je ze indoen. Op de ene zak staat
met goud geborduurd Hokes, op de andere Pokes. Appels van
deze boom doe je in de zak Hokes, de andere in de zak Pokes.'
20 gezegd, zo gedaan.
Toen de appels in de zakjes zaten, zei ze: 'Wie van een appel
uit de zak Hokes eet, die krijgtzijn jeugd en schoonheid terug.
Wie uit Pokes eet, krijgt horens die zo hoog groeien dat ze met
geen ladder te bereiken zijn. Neem nu de zakjes mee en volg
mij. Op de terugweg zal ik je zeggen wat je met deze appels
moetdoen.'
Zij gingen terug.
Nu zei het vrouwtje: 'Het is overmorgen in de koningsstad
marktdag en kermis. De traditie wil dat dan het hele hofkomt
kijken. Je maakt je onherkenbaar met deze zalf.. .'
Zij gafhem een gouden doosje.
,.,. en met deze zalf...'
Zij gafhem een tweede.
' ... krijg je je oude gedaante weer terug. Je gaat op de markt
staan met de appels en roept de voorbijgangers toe: "Appels van
Damasko! Wie ze koopt en eet krijgt jeugd, kracht en schoonheid terug, al ben je honderd jaar oud. Ze kosten maar een paar
penningen per stuk." Spoedig zullen oude dames en ook oude
heren de appels komen kopen, en de uitwerking zal iedereen
verbazen, want je moet de eerste kopers zeggen dat zij de appels
meteen moeten opeten. Dat zal voor een toeloop van volk zorgen. Ook de hofstoet zal appels kopen als ze zien dat het geen
bedrog is. Je moet weI enkele appels voor hen bewaren. De prinses en mijn dochter zullen de appels ook willen hebben, want
hoe mooi een vrouw ook is: altijd wil zij nog mooier wezen. Als
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de prinses en mijn dochter nu komen, dan geef je ze de appels
uit het zakje waar Pokes op staat. Die twee krijgen dus horens,
maar niet meteen, want je moet ze zeggen dat de appels pas een
dag of wat later gegeten moeten worden. Op zo'n manier heb je
niets te vrezen. Zodra dit gebeurd is, maak je dat je van de
markt wegkomt. Je verandert je weer in jezelf door het tweede
potje zalf te gebruiken. Nu zal de prinses horens krijgen en
mijn dochter ook. Dan zal de koning de artsen uit het hele land
oproepen om de horens van zijn dochter te verwijderen, maar
niemand zal dit kunnen. Als men ze afzaagt, dan groeien ze in
een mum van tijd weer aan. Hierop zal de rijke prins zich uit de
voeten maken en zal van geen trouwen meer willen weten. Dan
zal de koning laten omroepen dat wie zijn dochter van de horens kan verlossen, haar tot vrouw zal krijgen. Jij houdt je enige
tijd rustig. Velen zullen het proberen, maar niemand zal het
kunnen. Dan wordt de zaak hopeloos. Dan is het jouw tijd om
naar het hof te gaan. Je maakt je weer onherkenbaar op een andere manier, met deze zalf.'
Zij gafhem een derde doosje.
'Jij biedt de koning aan om zijn dochter te genezen, maar je
zegt erbij dat je met de prinses alleen wil zijn, en dat niemand
- wie dan ook - getuige mag zijn van je behandeling. De koning zal dit in het begin niet willen, maar jij drijft je zin door,
en dan zal hij toegeven. De prinses zal alles goed vinden, als zij
maar van die horens bevrijd kan worden. Jij bent nu met de
prinses aIleen, en dan bestrijk je je met de zalf waar je je gewone uiterlijk mee terugkrijgt. Zij zal je dan herkennen. Dan
vertel jij haar alles en geeft haar een appel Hokes. Zodra zij die
heeft opgegeten, verdwijnen de horens. Zij zal natuurlijk niets
tegen de koning zeggen. Dan bestrijk je je weer met de zalf
waarmee je onherkenbaar wordt. Nu ga je naar de koning met
de prinses, die geen horens meer heeft. Vervolgens is mijn
dochter aan de beurt, die dan geroepen zal worden. Dan zeg je:
"Ik kan haar niet genezen tenzij ze met me meegaat naar een
bepaalde stad." Zij zal dit graag doen, want zij ziet dat de prinses genezen is. Je brengt mijn dochter dan hier, na haar onder-

weg de appel te hebben gegeven, op deze plek.'
Zij wees met de hand.
'Hier zal ik haar opwachten.'
De prins was erg blij!
Zo gezegd, zo gedaan: hij volgde de opdrachten van het
vrouwtje op, en alles verliep zoals zij voorspeld had.
De moeder heeft haar kind terug en de prins zijn prinses. Hoe
blij ze allemaal waren, kan ik niet zeggen, en wie het meest blij
was, al helemaal niet. Immers, het dochtertje van de boskoningin verbleef tegen haar zin en wi1 aan het hof. Zij was op zekere dag, toen zij nog een klein meisje was, aan de rand van het
bos bloempjes wezen plukken. Toen de koning op jacht was en
ver van de anderen was afgedwaald, had hij dat schone kind
daar ontdekt en meegenomen. En hoe het rneisje al om haar
moeder geroepen en geweend had, het hielp haar niets. De koning nam haar mee en liet haar niet meer gaan. Niemand wist
waar zij vandaan gekomen was en hoe zij aan het sterretje op
haar voorhoofd kwam. Als men haar ondervroeg, zei ze dat zij
het niet wist. Zij begreep immers dat, als zij vertelde dat zij de
dochter van de boskoningin was, men haar dan als heks zou
verbranden, precies als men in die tijd alle heksen en tovenaars
verbrandde of vermoordde. Uiteindelijk berustte zij in haar lot,
alhoewel zij nog iedere dag aan haar moeder dacht. Nu was de
blijdschap des te groter toen zij haar moeder weer terugvond.
De prins trouwde met de prinses en werd een tijdje later koning, want de oude koning leefde niet lang meer. Vanaf dat moment waren ze allen gelukkig en tevreden. En de prins bleek
een goede koning te zijn.
1894
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De boze stiefmoeder
Vader had aan Jan en Betje een stiefmoeder gegeven. Ze was er
nog niet of men merkte dat het een boze vrouw was. Ze was
zuur tegen vader, schold op Betje, en sloeg de kleine Jantje en

sloot hem op de zolder op, zodat hij erg bang voor haar was en
haar zo veel mogeIijk uit de weg ging. Op een goede dag kocht
zij een mand met appelen. Om Jan te plagen, die veel van een
appel hield, gaf ze er Betje nu en dan een, maar ze moest hem
dadeIijk opeten, uit vrees dat ze er Jan een stukje van zou geven.
Op een vrijdag dat vader en Betje niet thuis waren, zei ze tegen Jan: 'WIl je een mooie rode appel hebben?'
'Heel graag moeder: zei Jan verwonderd.
'Ga dan naar de zolder en zoek er maar een uit; ze Iiggen in de
grote kist.'
Jan ging erheen en riep al spoedig: 'Moeder, ik kan de kist niet
open krijgen.'
'Wacht: zei ze, 'ik zal je helpen.'
Ze deed de deksel open. Toen Jan zich nu vooroverboog om
een appel te pakken, Iiet ze de zware deksel vallen en de kleine
Jan was dood. Zijn hoofdje lag bij de appelen in de kist, zijn Iichaam erbuiten. Toen nam de moeder het Iichaam, sneed het
aan stukjes en kookte er een soepje van.
Toen vader en Betje thuiskwamen riep ze hun toe: 'Ik heb een
lekker soepje klaar, kom maar gauw!'
'Waar is Jan?' vroeg vader, 'heeft die weer straf?'
'Hij zit in zijn vel, als hij niet gestroopt is: was het ruwe antwoord.
Toen het eten gedaan was, moest Betje de botjes weggooien.
Ze bracht ze onder de Iindeboom, omdat ze van daar het zoldervenster kon zien, want ze dacht dat Jan er zat, maar ze zag
niets. Al wie terugkwam, Jantje niet, waar vader en Betje zeer
bedroefd om waren. De volgende dag kwam er vanuit de Iindeboom een vogeltje vIiegen en zette zich op de vensterbank.
Hetzong:
'Riktiktik hier ben ik,
riktiktik, hier ben ik:

'Het is de stem van Jantje: zeiden vader en Betje, en ze Iiepen
naar het venster.

Het vogeltje vloog toen op de schoorsteen en zong met een bedroefd stemmetje:
'Mijn moeder heeft rnij gedood,
rnijn vader heeft mij gegeten,
mijn zusje heeft de botjes onder de lindeboom begraven,
en rikketikketik, hier ben ik.'

Daarna riep dezelfde stem:
'Vader, vader, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'
'Vader, vader, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'
'Vader, vader, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'

Toen ging de vader onder de schoorsteen staan en kreeg hij een
nieuwe hoed op zijn hoofd.
Toen het weer vrijdag was, kwam de vogel weer uit de boom,
ging weer op de vensterbank zitten, vloog daarna weer op de
schoorsteen, en zong:
'Mijn moeder heeft mij gedood,
mijn vader heeft rnij gegeten,
mijn zusje heeft mij onder de lindeboom gesmeten,
en rikketikketik, hier ben ik:

Daarna riep hij:
'Betje, Betje, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'
'Betje, Betje, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'
'Betje, Betje, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'

Toen ging Betje onder de schoorsteen staan en kreeg een gouden oorijzer op haar hoofd.
En zie, de volgende vrijdag kwam de vogel weer. Eerst pikte hij
tegen de ruiten en vloog toen weer naar de schoorsteen en zong
weer:
'Mijn moeder heeft mij gedood,
mijn vader heeft mij gegeten,
rnijn zusje heeft mij onder de lindeboom gesmeten,
en rikketikketik, hier ben ik:

Nu riep hij ook weer:
'Moeder, moeder, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'
'Moeder, moeder, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'
'Moeder, moeder, kom hier is'
'Jan, Jan, wat moet ik?'

Moeder ging onder de schoorsteen staan, dacht ook wat moois
te krijgen, maar kreeg een molensteen op haar hoofd en was zo
dood als een pier.
r892
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Het roosje violet
Er waren eens een vader en een moeder, die hadden een tweetal kinderen: de een heette Jantje, de andere heette Mietje.
Eens zou de vader de stad uit gaan en toen zei de vader tegen
Jantje: 'lk ga de stad uit. Wat zou je nu graag hebben dat ik
voor je mee breng als welkomstgeschenk?'
En toen zei Jantje: 'Vader, bewaar je geld, bespaar je geld en
koop er koek en brood voor.'
Maar de vader zei: 'Nee, je moet toch wat hebben.'
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'Nou,' zegt Jantje, 'dan maar een gouden horloge.'
Toen zei de vader tegen Mietje: 'Mietje, ik ga de stad uit. Wat
zou je nou graag willen hebben als welkomstgeschenk?'
En toen zei Mietje: 'Bewaar je geld, bespaar je geld en koop
er koek en brood voor.'
'Nee,' zei de vader, 'je moet toch wat hebben.'
'Nou,' zegt Mietje, 'dan maar een roosje violet.'
De vader gaat op reis, en koopt de presentjes, al kost de aankoop van het roosje violet hem heel veel moeite. Jantje en Mietje zijn er erg blij mee. Kort daarop gaan Mietje en Jantje samen wandelen; Jantje met zijn horloge bij zich en Mietje met
het roosje violet.
Toen zei Jantje tegen Mietje: 'Ik het roosje violet en jij het
gouderi horloge?'
'Nee,' zei Mietje.
Toen werd Jantje boos en zei nu: 'Ik zal het je nog driemaal
vragen, en als je dan niet wil, sla ik je dood. Ik het roosje violet en jij het gouden horloge?'
'Nee.'
'Ik het roosje violet en jij het gouden horloge?'
'Nee.'
'Ik het roosje violet en jij het gouden horloge?'
'Nee.'
Toen greep Jantje zijn zusje vast en sloeg haar dood en begroefhaar in het zand.
Toen Jantje thuiskwam, vroeg zijn vader: 'Jantje, hoe komt
je boezeltje zo met bloed?'
'Ik heb bij de slager staan kijken, naar het slachten,' zei Jantje, 'en toen spatte het bloed op mijn boezeltje.'
De vader scheen tevreden te zijn met het antwoord. Geen
woord werd over Mietje gesproken, en het blijkt dat zij niet
eens werd gemist! Want de vertelling vervolgt aldus: enige dagen daama gaat Jantje met vader en moeder en de dienstmeid
wandelen. Ze lopen toevallig langs de plek waar Jantje Mietje
heeft begraven. En zie, op het graf groeit een roosje violet.
De vader ziet dat en zegt: 'Kijk nu eens! Nou heb ik zo veel
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moeite gehad om dat roosje violet te kopen, en kijk eens: nu
groeit het zo dicht bij huis!'
De vader - en nu blijkt eens te meer dat Mietje nog altijd
niet gemist wordt - wil het roosje violet plukken om het aan
Mietje te geven als hij thuiskomt. Maar zodra hij het roosje
aanraakt, komt er een stem uit het graf, die zegt:
'Och vaderlief, och vaderlief,
laat mij dit roosje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord,
nu lig ik in rnijn bloed gesmoord.'

Toen zei de vader tegen moeder: 'Pluk jij dat bloempje maar.'
Toen de moeder het aanraakte, kwam er een stem uit het graf,
die zei:
'Och moederlief, och moederlief,
laat rnij dit roosje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.'

Toen zei de vader tegen de dienstmeid, dat die .het bloempje
plukken moest, maar ook toen die het aanraakte, sprak de stem:
'Och Kaatje lief, och Kaatje lief,
laat mij dit roosje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.'

Toen moest Jantje het plukken, maar toen sprak de stem met ijselijk geluid:
'0 moordenaar, 0 moordenaar,
laat mij dit roosje houden,
want jij, jij hebt me hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed gesmoord,
laat rnij dit bloempje houden.'
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Nu kwam het uit dat Jantje Mietje had vermoord. De vader was
erg boos op Jantje en liet hem kiezen hoe hij wilde sterven: 6f
door vier paarden uiteen getrokken worden, 6f van een hoog
huis springen. Jantje koos het laatste en stierf een akelige dood.
r892
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De getemde feeks
Er was eens een boer en die was getrouwd. Nou, hij had een
best wijf, maar het was een grote bazin. Zij deed haar werk
thuis, maar haar man moest dan ook, weer of geen weer, het
land in. Nou was het op een goede keer, laat in de herfst. .. en het
. hagelde, en het sneeuwde, en waaien van belang, maar hij
moest toch naar het land, dat meer dan een halfuur van zijn
huis lag.
Geen mens zag je dan ook op straat dan alleen, ja, een paardenkoopman, die van armoede weI op pad had gemoeten. Hij
reed met een paard en wagen, maar op het laatst kon zijn paard
haast niet meer, dus hij bleef eventjes staan. Daar hoort 'ie
zuchten.
Wat kan dat wezen? denkt 'ie. Wie zou er nou nog buiten wezen? Maar jawel, daar werd alweer gezucht, dus hij ging eens
kijken. En ja, daar achter het hek zag 'ie ons boertje koud en verkleumd staan.
'Wat sta jij daar te doen?' zei 'ie.
'Och,' zei de boer, 'ik heb een best wijf, maar ze kan niet hebben dat ik thuis ben.'
'Nou,' zei de paardenkoopman, 'dan moet het nou toch maar.
Stap maar op, dan zal ik je thuisbrengen.'
Dat gebeurde. Nou, ze kwamen goed en weI aan en toen
moest de voerman eventjes roken. Ze raakten aan de praat en
de koopman bleef eten en uiteindelijk logeren, want het bleef al
maar slecht weer. Nou had de boer een dochter: een deksels aardige meid en het ging de koopman aan zijn hart om afscheid

van haar te nemen, maar hij moest toch weg. Maar omdat het
hem toch goed bevallen was, kwam 'ie later nog eens, en nog
eens, en het kwam zover. dat hij verkering met haar kreeg, en op
het laatst besloten ze ook maar te gaan trouwen. Toen 'ie goed
en weI de bruidegom was en de bruid zich aan het kleden was,
hoorde 'ie haar met haar moeder praten.
'Kind,' zei ze, 'zorg vooral dat je de baas in huis blijft, want dat
benikook.'
De dochter beloofde dat.
Dat ziet er mooi ooit, dacht de koopman, maar hij trouwde
dan toch met haar. Toen ze een poosje getrouwd waren, gingen
ze naar de ouwe lui.
Moeder riep haar weer apart en zei: 'Nou, ben je de baas?'
'Ja,' zei zij, 'dat gaat weI, maar nog niet helemaaI.'
'Nou, pas op,' zei moeder, 'denk erom dat ik ook altijd het
hoofd geweest ben.'
Meer hoorde 'ie niet, maar toen 'ie thuiskwam, bespeurde 'ie
weI dat zijn vrouw al baziger en baziger werd.
Toen 'ie op het laatst dacht dat het mooi genoeg was, zei 'ie:
'We moesten nou nog eens naar je moeder gaan. Het is nou
mooi weer en we zijn er in zo lang niet geweest:
Zij wou dat weI. Dus hij spant in. Hij ment de oudste knol die
'ie had en neemt ook zijn stokoude hond mee. Nou mocht die
hond oud wezen, hij Hep altijd toch nog harder dan het paard.
Dus hij roept: 'Achter bHjven.'
De hond loopt door.
'Achter bHjven,' roept 'ie weer. 'Hoor je me niet, pot hier en
gunter? Als ik het nog eens zeg en je doet het niet, steek ik je gelijk hartstikke dood. Achter blijven, zeg ik:
Maar de hond Hep door.
'Vrouw, hou de leidsels vast.'
Hij eruit en de hond aan zijn mes geregen. Een eindje verder
struikelt zijn paard.
'Sta vast: zegt'ie.
Even verder struikelt het paard alweer.
'Sta vast, zeg ik,' zei 'ie voor de tweede maal. 'Als ik het nog
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eens moet zeggen, rijg ik je ook aan het mes.'
Nou, die knol struikelde weer en hij stak hem zo dood als een
pier. Daar stond de wagen.
'We moeten toch verder: zei 'ie. 'Alia vrouw, jij het tuig over je
schouders en het hoofdstel om.'
'Dat doe ik niet: zei ze.
'WeI allemachtig: zei 'ie. 'Nou zeg ik het voor de tweede keer,
maar pas op als ik het voor de derde keer moet zeggen.'
Trillend gehoorzaamde ze en zij naar haar moeder toe: hij in
de wagen met de zweep in zijn handen. Nou, ze hadden natuurlijk veel bekijks, en de boerin zag ze ook al in de verte aankomen. Dat was natuurlijk een grap van heb ik jou daar.
'Wie zouden dat toch wezen?'
'Hetis die.'
'Nee: zei een ander, 'het is die.'
'Mijn dochter is het vast niet: zei de boerin, 'want die is de
baas.'
Maar ja, toen ze dichterbij kwamen, was het haar dochter
toch.
'Hoe heb ik het nou met je?' zei ze.
'0 moeder: zei ze, 'hou je mond. Hij heeft de hond en het
paard ook doodgestoken, en als ik nog een keer niet doe wat 'ie
zegt, ga ik er ook aan.'
Na die tijd hebben ze een best leven gehad.
1901
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Zonder Zorg
Een koning was eens uit rijden, zoals koningen dat weI vaker
doen. Zo kwam hij bij een boerderij waar op het hek stond:
'Zonder Zorg'.
Da's vreemd, dacht de koning. Ik ben nog weI het hoofd van
het land en ik zit vol zorgen; zou er dan hier een wezen zijn die
geen zorgen heeft?
Dus hij laat zijn rijtuig stoppen en gaat naar de boerin toe.

'Zo, vrouwtje: zegt hij, 'hoe is het met je?'
'Best meneer, en met u?'
'Ook goed. Bevalt het je hier nogal?'
'0, dat gaat weI:
'En heb je nog zorgen?'
'Dat zou ik denken, meneer. Ik heb een hok met jongens en
om die te eten te geven, te kleden en te fatsoeneren, daar komt
weI wat bij kijken:
'Hoe heb ik het nou met je?' zei de koning, 'en op je hek staat:
"Zonder Zorg":
'Ja, maar dat heb ik niet gedaan: zei de boerin. 'Dat heeft mijn
pachtheer erop laten zetten:
'Wie is je pachtheer?'
Hierop noemde de boerin de naam van een dienaar van de koning.
'Zeg dat nog eens?' zei de koning.
Dus ze zei het nog eens, en toen wist hij zeker dat die boerderij aan een van zijn eigen dienaars toebehoorde.
De volgende dag liet hij hem bij zich komen.
'Zo, makker: zei de koning. 'Kan je het nogal rooien?'
'Dat gaat weI, meneer:
'Is die boerderij van jou?'
'Jawel meneer:
'Dus jij hebt geen zorgen?'
'Welnee, meneer, mijn kostje is gekocht, ik krijg van u ook
nog een goed weekloon, en dan heb ik zelf ook nog wat zakcentjes, dus wat wi1 ik meer?'
'Zo: zei de koning, 'dan zal ik je eens wat vertellen. Ik heb weI
zorgen, en nou kan ik geen lui onder me verdragen die zonder
zorg leven. Dus je moet maar op staande voet vertrekken:
Dat viel niet mee, en de dienaar vroeg dus of er niets aan te
veranderen was.
Op het laatst mocht hij blijven van de koning, als hij binnen
drie dagen op de volgende vragen antwoord kon geven:
I. In hoeveel scheppen je de zee leeg kan scheppen.
2. Hoeveel dagen je bezig bent om rond de aarde te rijden.
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3. Wat ik denk.
Daar zat de dienaar. Zo vrolijk als hij eerst was, zo bedrukt was
hij nou. Zijn kop zonk al lager en lager. Op zeker moment
kwam hij een kameraad tegen die nogal op hem leek.
'Wat is er?' zei de kameraad. 'Je kijkt of je je laatste oortje versnoept hebt:
De dienaar legde de kwestie uit en zei ten slotte: 'Nou, zou jij
dan ook niet van streek zijn?'
'Welnee,' zei de ander. 'Geef me jouw kleren, dan zal ik die
zaak eens netjes afhandelen:
Dat werd afgesproken. De derde dag gaat de kameraad naar
dekoning.
'Zo,' zei de koning, 'ben je daar? Nou, met hoeveel scheppen
kan je de zee leeg scheppen?'
'Met een schep,' zei hij, 'als de schep maar groot genoeg is:
'Knap,' zei de koning. 'En hoeveel dagen ben je bezig om rond
de aarde te reizen?'
'Vierentwintig uur,' zei hij, 'als je maar op de zon gaat zitten:
'Da's mirakels knap,' zei de koning. 'Maar nou: wat denk ik?'
'Nou,' zei hij, 'u denkt dat ik uw dienaar ben, maar ik ben zijn
kameraad.'
De koning moest lachen dat de ander hem zo beetgenomen
had en toen mocht de dienaar weer blijven.
1901
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De sergeant en de koning
Er was eens een sergeant. Hij diende al jaren in het leger, maar
hij kwam nooit hogerop. Hoe hij ook zijn best deed, anderen
Dat begon hem te verdrieten en hij begingen hem altijd
sloot dus om te deserteren. Maar toen hij een eindje weg was,
kreeg hij berouw. Anderen raadden hem ook het deserteren
sterk af, en dan bleefhij maar weer. Dat was zo al eens een keer
of wat gebeurd, maar telkens was hij toch weer temggekeerd.
Op een goede dag echter, toen ze hem weer eens £link gekoeio100

neerd hadden, zei hij tegen zichzelf: nou is het echt afgelopen
en nou ga ik ervandoor.
.
Stilletjes maakte hij dat hij wegkwam, en hij ging het bos in.
In dat bos was net de koning aan het jagen. Maar terwijl de koning een hert achtema ging, raakte hij van zijn gevolg verwijderd en verdwaalde hij helemaal. Terwijl de koning dus liep te
zoeken naar de weg, kwam hij de sergeant tegen.
Nou, ze spraken elkaar natuurlijk aan, en de koning vertelde
van zijn ongeluk, maar hij verzweeg dat hij de koning was. Toen
begon de sergeant ook te praten en zei dat 'ie gedeserteerd was.
'Hoezo dat?' vroeg de koning. 'Ik heb weleens gehoord dat het
in het leger nog zo slecht niet is.'
'Och man,' zei de sergeant, 'dan weet je er weinig van.'
En hij begon een boekje open te doen over al het koeioneren
dat hij al had meegemaakt. Maar al pratende, werd het knap laat
en ze besloten dus samen maar eens te zoeken of ze geen onderdak konden vinden. En ja, dat lukte. Ze klopten aan, en een
meid deed open. Ze vroegen om een ovemachting en die konden ze krijgen. Maar toen ze vertelden dat ze verdwaalde reizigers waren, begon de meid heel de tijd te zuchten.
'Waarom zucht je toch zo?' zei de sergeant.
'Och,' zei de meid, 'ik heb met jullie te doen. Hier komen 's
avonds altijd rovers, die dan gaan kaartspelen, en als alles dan
goed en weI op gang is, dan maken ze ruzie, en vermoorden ze
de reizigers en plunderen ze uit.'
Nou, de koning werd natuurlijk erg bang en wou dadelijk vertrekken, maar de sergeant zei: 'Nee makker, dat is evenmin veilig. We blijven rustig waar we zijn, en ik weet weI raad. Ais ze
vragen om kaart te spelen, dan doen we keurig mee. Ais we
goed en weI aan de gang zijn, trap ik je op je tenen, en dan blaas
jij het licht uit en dan nemen we ze te grazen.'
Dat werd afgesproken, maar toen ze goed en weI aan het kaarten waren, liep er een hond over de koning z'n voeten. Die blies
het licht uit, en de rovers begonnen te vloeken en te razen en te
schreeuwen. De koning verschool zich vliegensvlug in de open
haard, maar de sergeant haalde zijn wapen, keerde terug met de
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blote sabel, en sloeg er vervolgens zo erg op los, dat de rovers
om vergiffenis smeekten, en bebloed en weI op de vlucht sloegen.
Toen stak de sergeant het licht weer aan en zei: 'En nou ben ik
de baas.'
En daama hadden ze nog een prettige avond.
Toen ze weer bij het haardvuur zaten, begon de koning nogmaals over de militaire dienst en na veel vijven en zessen zei de
koning: 'Nou, ik ga maar een kazeme opzoeken: zo zie je maar
dat dat zwervende leven ook niet alles is.'
Dat yond de sergeant ook en ze gingen samen naar de stad.
De volgende dag kwam er een boodschap bij de kazeme dat
de sergeant bij de koning moest komen.
Dat is verraaien spu1, dacht hij, maar hij moest er toch heen.
Toen hij aan het hof kwam, zei de koning: 'Ken je me niet,
makker?'
En ja, toen hij goed keek, zag hij dat het zijn reiskameraad
was. Nou, hij werd natuurlijk dadelijk in rang verhoogd, en behoorlijk ook, maar toen moest hij weI zorgen dat de misstanden
in het leger, waarover hij verteld had, rechtgezet werden.
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De bladeren aan de bomen ...
Een man had veel geld bij zich. Toen hij op weg ging, werd hij
aangevallen door een ander, die hem vergezelde en die wist dat
de man een grote som geld bij zich had. Er volgde een hevige
worsteling, waarvan het slot was, dat de eigenaar van 't geld dodelijk gewond raakte en om wraak riep.
'Wie zou u wreken?' vroeg de ander spottend, 'er is niemand
die ons hier ziet!'
Maar de eerste zei, stervend: 'De bladeren aan de bomen zu1len je verraden.'
Met het gestolen geld deed de moordenaar goede zaken. Hij
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kwam tot groot aanzien, huwde een rijke vrouw en bewoonde
een prachtige villa. Op zekere dag stond hij voor 't venster en
keek gedachteloos naar de wiegende bladeren die tegen de ramen tikten.
'De bladeren aan de bomen zullen je verraden: schoot hem
opeens in zijn gedachten en hij moest glimlachen toen hij aan
die onzin dacht.
Maar zijn vrouwvroegwaarom hij lachte en bleef aandringen,
toen hij een ontwijkend antwoord gaf, totdat hij haar eindelijk
de ware reden verteld had. Ze kreeg toen zo'n afschuw van haar
man, dat ze nergens van wilde horen en hem aanklaagde. De
bladeren aan de bomen hadden hem dus toch verraden! I90I
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De molenaar en de meelpoppen
Er waren eens een vader en een moeder, die twee kinderen hadden, Anne en Marie. Anne moest eens een boodschap doen. Zij
ging, maar kwam onderweg de molenaar tegen. De molenaar
was een gemene man.
'Kind kom mee en dien mij ofik zal je doden: zei hij.
Het arme kind durfde niet tegen te spreken en ging.
Daar het meisje niet thuiskwam, werd haar zusje uitgezonden om haar te zoeken. Deze ontmoette ook de molenaar en na
zijn bedreiging dat hij haar zou doden, ging zij met hem mee
om hem te dienen.
De beide kinderen dienden nu de gemene molenaar, maar zij
verlangden terug naar huis. Eens verliet de molenaar voor enkele uren het huis. Voor zijn vertrek gafhij de kinderen meel.
'Hier moeten bij mijn thuiskomst koeken van gebakken zijn:
zei hij, 'of ik vermoord jullie:
Hiermee verliet hij het huis. De kinderen waren erg bang,
maar een van beiden wist weI raad.
'Wij bakken poppen van meel,' zei ze, 'wij trekken ze onze
kleren aan en zelf nemen wij de benen.'
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Zo gezegd, zo gedaan. Van het meel bakten de kinderen poppen, trokken ze hun eigen kleren aan, zetten ze op de bank en
vluchtten naar huis.
Toen de molenaar thuiskwam, riep hij om de koeken. Hij
kreeg geen antwoord. Daarop gaf hij de vermeende kinderen
een klap, waarop de poppen uit elkaar barstten en het meel hem
in 't gezicht stoo£ Het stoofhem in ogen, mond, neus en oren,
zodat hij erdoor verblind werd en dacht dat hij met de duivel te
doenhad.
Hij begon verschrikkelijk te schreeuwen. Op zijn geschreeuw
kwamen mensen toeschieten, en niet veellater werd hij opgehangen voor zijn vroegere misdaden.
1894
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TRADITIONELE SAGEN

Een sage is doorgaans aan een bepaalde tijd en een bepaalde
plaats gebonden, en ook wel aan bepaalde historische of nog levende personen. De plaats van handeling bevindt zich vaak in
de nabijheid van de leefomgeving van de vertelIer, die het verhaal regelmatig als waargebeurd vertelt. Een sage is meestal beknopter dan het sprookje en eenvoudiger in zijn handelingsverloop; het beperkt zich vaak tot een 'actie' en een 'reactie'. In
vergelijking met het sprookje is het slot van de sage meestal
grimmiger en pessimistischer: het loopt vaker slecht a£ Inhoudelijk legt de sage getuigenis af van allerhande geloofsvoorstellingen. Volkskundigen rekenen deze voorstellingen tot het
'volksgeloof' - vroeger ook weI neerbuigend aangeduid als 'bijgeloof'. Sagen getuigen, kortweg gezegd, van een geloofin (en
vrees voor) magische krachten, bovennatuurlijke verschijnselen en wezens. Tot die verschijnselen behoren bijvoorbeeld toverij, hekserij en spokerij. De wezens waarover verteld wordt,
kunnen bijvoorbeeld reuzen, kabouters, watergeesten, weerwolven of rusteloze overledenen zijn.
Bij sprookjes en moppen zijn vertellers zelf zich er doorgaans
van bewust dat ze fictieve genres aan het vertellen zijn. Zoals
gezegd is dat in nogal wat gevallen bij sagen juist niet zo: daar
zijn de vertellers regelmatig van het waarheidsgehalte van hun
relaas overtuigd. In ieder geval vertellen zij het verhaal ook, om-

dat ze het gebeurde als buitengewoon of bovennorrnaal beschouwen, en omdat ze met het vertellen een effect van suspense willen nastreven. Toch is het geen absolute voorwaarde dat iedere verteller altijd (alles) gelooft wat hij aan sagen vertelt. De
verteller hoeft de (spectaculaire) sagen niet altijd noodzakelijk
te vertellen vanuit een diepgeworteld geloof erin (soms vertelt
hij het alleen maar, omdat de verzamelaar ernaar vraagt). Sommige vertellers merken zelfs met zo veel woorden op, dat ze de
in sagen vervatte geloofsopvattingen niet, of maar half, geloven.
Scepsis hoeft echter weinig af te doen aan de levensvatbaarheid
en overdracht van sagen; onderzoek heeft uitgewezen dat ook
degenen die niet of nauwelijks in de sagen geloven een schakel
in de transmissie-keten zijn. Een goede sage wordt door sceptici weer doorgegeven aan 'gelovers' en omgekeerd.
Binnen het genre van de sagen kan weer een onderscheid
worden gemaakt tussen eigenlijke sagen, oorsprongssagen en
historische sagen. Oorsprongssagen geven een ontstaansverklaring voor een bepaald natuurverschijnsel of gebruik ('Hoe
komt het dat...?'). Het betreffen niet echt de grote levensvragen:
waarom heeft een rivier zo veel bochten; waarom is de zee zout;
waarom heeft februari maar 28 dagen; waarom besnuffelen
honden elkaars achterwerk; en waarom wroeten de varkens?
De antwoorden zijn vaak anekdotisch of triviaal. Zo heeft februari bijvoorbeeld maar 28 dagen omdat hij met het kaartspelen een dag aan januari en een dag aan maart heeft verloren.
Historische sagen zijn verbonden aan bepaalde bestaande gebouwen (zoals kastelen en kerken), historische gebeurtenissen
(bepaalde overstromingen en oorlogen) en historische personen (vorsten, rovers en dergelijke).
De eigenlijke sagen raken meer de kern van het 'volksgeloof'.
J.R.w. Sinninghe onderscheidt, op basis van oudere indelingen, demonensagen, toversagen en duivelssagen. In de laatstgenoemde sagen treedt uiteraard de duivel op, die regelmatig
een pact met mensen sluit en het op hun zondige zielen voorzien heeft. De toversagen gaan over mensen met magische of
bovennatuurlijke krachten, zoals heksen, tovenaars, weerwol-
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yen en nachtmerries (niet de droom, maar de plagende geest
die's nachts mensen of dieren komt berijden). Het meest omstreden is Sinninghes indeling van de demonensagen naar elementwezens - een classificatie die wringt en verder nauwelijks
wordt toegepast. Hij onderkent waterdemonen (bijv. watergeest
en meermin), aarddemonen (bijv. kabouters en reuzen), vuurdemonen (dwaallicht, vuurman) en luchtdemonen (bijv. plaaggeest, spookdieren, terugkerende doden en voortekenen).
'Sagen' (in de beperkte betekenis) stammen in principe uit
een tijd waarin hemel en aarde in de volksverbeelding door
meer wezens bevolkt werden dan door gewone mensen en dieren aileen. Ze wortelen in een samenleving die nog van magisch denken doortrokken was. Een samenleving bovendien
waarin ook het christendom het bestaan van magie, wonderen
en een bovennatuur vaker bevestigde dan ontkende - waarin de
duivel geen fictie was, en exorcisme serieus werd genomen. Sagen hebben bovendien een functie vervuld in het verklaren van
verschijnselen die vroeger anders onverklaarbaar bleven. De
onbegrepen willekeur waarmee ziekten konden toeslaan liet
ruimte voor de verdenking van kwade opzet door een heks. In
een wereld waar 's nachts buiten de voordeur de akelige en onveilige duistemis begon, kon een mistflard gemakkelijk worden aangezien voor een wit wief. Een bok wordt dan een spookdier, en een knoestige wilg een spook. En sagen konden ook
morele boodschappen uitdragen en waarschuwen dat zelfmoordenaars niet naar de hemel gingen, maar voor straf gedoemd waren om eeuwig op aarde rond te dolen. Met de relatieve 'onttovering' van Nederland zijn de traditionele sagen nog
niet verdwenen, al worden ze steeds minder geloofd. De sagen
worden echter door velen nog gekoesterd als folkloristische curiositeit uit een even wonderlijk (magisch en zeker ook nostalgisch) als veilig ver verleden. In de toeristenindustrie wordt tegenwoordig de sage nog met graagte gebruikt om iets te
vertellen over een bepaalde locatie.
In deze bundel beginnen de traditionele sagen met enkele
oorsprongssagen, onder meer over de vraag hoe de mensen

aardappels hebben leren eten. Hierop volgen de eigenlijke sagen, waarin onder andere blijkt dat de kabouters in de volksoverlevering een duidelijk ambivalenter en kwaadaardiger reputatie hebben dan in de huidige literaire kindercultuur. Voorts
zal duidelijk worden dat de mannelijke tovenaars hun kunst vaker gebruikten om te imponeren, terwijl de vrouwelijke heksen
veeleer hun kunst aanwendden om op kwaadaardige wijze
schade aan te richten. Het merendeel van de sagen stamt weer
uit de collecties van Boekenoogen, Bakker en Jaarsma en uit de
Volkskundevragenlijsten. Slechts enkele optekeningen zijn van
recentere datum.
De traditionele en de modeme sagen staan in zekere zin in
dezelfde traditie, al was het maar omdat beide genres vaak als
waargebeurd verteld worden of werden. Het verschil is evenwel
dat de oudere sagen zich meer concentreren op ongrijpbare bovennatuurlijke verschijnselen, terwijl in de modeme sagen de
angsten ten aanzien van onbegrijpelijke modeme technieken
en maatschappelijke ontwikkelingen gethematiseerd worden.
Toch zijn de traditionele sagen niet noodzakelijk iets van het
voorbije verleden. In mei I995 ontstond in de media bijvoorbeeld nog grote ophef over klopgeest-verschijnselen die zich
(althans in de beleving van bepaalde betrokkenen) hadden voorgedaan in een rijtjeshuis in het Gelderse Druten. Men kan zich
zelfs afvragen in hoeverre Nederland eigenlijk 'onttoverd' is.
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Waarom de varkens wroeten
Er waren eens een oude en een jonge vrouw. En de jonge vrouw
zei op een keer tegen de oude vrouw, dat ze zo graag een keer
pannenkoeken wilde eten.
'Nou,' zei de oude vrouw, 'als je een mooi stuivertje vindt, dan
zullen we ze eten.'
Toen ging de jonge vrouw het hele huis aanvegen en ze yond
een stuivertje. Hierop maakte de oude vrouw beslag voor de
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pannenkoeken, en de jonge vrouw ging ze bakken. Maar toen
de pannenkoek aan de ene kant gaar was, wist ze niet wat ze
moestdoen.
Haar moeder zei toen: 'Je moet 'm omgooien.'
Maar toen ze dat deed, kwam hij op de rand van de pan terecht, en brak in tweeen. De ene helft viel in de aspot. De andere helft vloog door de schoorsteen de wijde, wijde wereld in.
Daar kwam de pannenkoek een oude man tegen.
Die zei: 'Pannenkoekje, wat mik je lekker. Mag ik eens een
hapje van je nemen?'
'Nee: zei de pannenkoek 'ik ben al aan een oude en een jonge vrouw ontsnapt, en dan zou ik me door jou laten opeten?
Nee.'
En weg vloog de pannenkoek.
Toen kwam 'ie een meisje en een jongen tegen die naar school
gingen.
Die vroegen ook: 'Pannenkoek, mogen wij eens van je happen?'
'Nee: zei de pannenkoek. 'Ik ben net aan een oude vrouw en
een jonge vrouw en een oude man ontsnapt, en zou ik me dan
door zdn paar kinderen laten opeten?'
En weg vloog de pannenkoek weer.
Toen werd de pannenkoek van al dat rondvliegen erg moe. Hij
zag een varken op het land liggen, en hij is op zijn kop bij zijn
oor gaan zitten. Maar ook het varken vroeg ofhij eens een hapje van hem mocht nemen.
'Nee: zei de pannenkoek. 'Ik ben al aan een oude vrouw en
een jonge vrouw en een oude man en twee kinderen ontsnapt,
en moet ik me dan door jou laten opeten?'
Maar het oude varken zei: 'Kom wat dichter bij m'n oor zitten,
want ik ben een beetje doo£'
En toen de pannenkoek dit wilde doen, schudde het varken zo
met zijn kop dat de pannenkoek eraf viel en in de modder zonk.
Toen gingen aile varkens aan het wroeten om de pannenkoek te
zoeken, maar ze vonden hem niet.
Daarom wroeten nog steeds aile varkens in de grond.
r894
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Hoe de mensen aardappels leerden eten
Dit speelt in een tijd dat de aardappels hier nog niet bekend waren. Toen was er een dominee, en die was nogal vooruitstrevend. Hij wilde dat de mensen aardappels zouden gaan eten, en
ze ook zouden gaan verbouwen. Hij ging zelf op zijn eigen veld
aardappels verbouwen. Maar de mensen wilden niet zomaar alles eten wat ze niet kenden. En verbouwen wilden ze al helemaal niet. Niemand wilde de aardappels hebben. Toen ging de
dominee naar zijn akker en liet er een bord bij neerzetten. Daar
stond op dat geen mens bij het aardappelveld mocht komen, en
dat niemand aan de aardappels mocht zitten, omdat ze voor de
koninklijke consumptie bestemd waren. Het was koninklijk
voedsel. Aardappels mochten alleen bij de koning op tafel komen. Op het bord stond ook hoe ze bereid moesten worden.
De dominee liet er een politieagent bij waken; hij moest erop
toezien dat er geen dieven bij konden komen. Maar de agent
liep weleens wat heen en weer. Dan was hij eens hier, dan weer
daar, en hij waakte niet zo heel goed over de aardappels.
Mensen doen graag dingen die verboden zijn. En zo gebeurde
het dat iemand weleens stiekem naar de aardappels ging. Die
haalde dan een portie uit de grand, en zoetjesaan kwamen er
meer die dat deden. Eerst at de een ervan, en daarna de ander.
En daar was het de dominee nou precies om begonnen. Zo
kreeg hij hetvolk aan de aardappels, en ze bevielen iedereen zo
goed dat ze het volgende jaar allemaal aardappels verbouwden.
I9 67
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De Amersfoortse kei
De inwoners van Amersfoort hebben de bijnaam van 'Keientrekkers', welke naam vermoedelijk ontleend is aan de volgende vertelling:
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Het was een feit dat op een van de pleinen van het stadje een
kolossale kei be graven lag. De aanwezigheid van deze steenklomp wekte de nieuwsgierigheid van enige ingezetenen zo op,
dat men besloot deze op te graven. Aldus geschiedde.
Na lang graven yond men de kei en zag men dat er deze regels
op geschreven stonden:
ZAG JE MIJ VAN ONDEREN,
WAT ZOU JE JE VERWONDEREN.

Voor de weetgierige delvers was dit voldoende om alle pogingen
in 't werk te stellen de steen om te trekken, hetgeen na zeer veel
moeite eindelijk gelukte.
Men bekeek de kei en zag dat er nu op geschreven stond:
0, WAT BEN IK BUJ,
DAT IK UG OP MIJN MOOIE ZIP
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Het Huis met de Hoofden
Er was eens een rijke familie woonachtig op de Keizersgracht te
Amsterdam. Op een avond ging de heer met zijn familie uit, en
liet de zorg voor het huis aan de bedienden over. De knecht was
toevallig afwezig en twee dienstmeisjes waren thuis en besloten
voor alle zekerheid alles secuur te sluiten. Na het avondmaal
klaargezet te hebben, ontdekte de keukenmeid, die Anna heette,
dat het vleesmes niet al te scherp was. Daarom ging zij naar de
keuken om het op de slijpplank neer te zetten. Nadat Anna het
mes duchtig had geslepen, hoorden de meisjes duidelijk geluiden van mannenstemmen uit de kelder komen. Het tweede
meisje bedacht zich niet lang en vluchtte het huis uit. Anna bleef
echter en hoorde hoe de dieven (die zich waarschijnlijk in de kelder hadden laten insluiten) met elkaar overlegden over hoe ze
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het beste het huis konden binnendringen. Toen openden de dieyen een luik dat toegang gaf tot de keuken.
Men zou een voor een door het luik in de keuken klimmen,
waarop diegene die volgde zou roepen: 'Ben je er?'
Volgde daarop 'Ja', dan zou de volgende zijn geluk beproeven
totdat zij er aile zeven waren. Dan zou de roof- en plundemacht
beginnen. Anna stond doodsbleek maar vastberaden bij het luik
met het grote scherpe vleesmes in de hand geklemd. Toen de
eerste rover zijn hoofd door het luik stak, sloeg zij hem vastberaden het hoofd af en trok vervolgens zijn lichaarn door het luik, en
legde het snel terzijde.
Toen er een zware stem vroeg: 'Ben je er?', antwoordde zij dof
en zwaar: 'Ja!'
Hierop volgde nummer twee en zo ging het door. Nummer zeyen had echter het gevoel dat er iets niet klopte, en ging daarom
aan de haal. Niet lang daama kwarn de familie thuis. Volontzetting hoorden zij over de rovers en vemamen met bewondering
van het heldhaftige gedrag van Anna. De heer gaf Anna als beloning een prachtige diarnanten ring en liet de hoofden in steen
nabeitelen en aan het huis bevestigen, zodat iedereen aan het
trouwe en heldhaftige gedrag van het meisje herinnerd zou worden wanneer hij langs het huis kwam.
Anna leefde nu steeds hoog geacht en gewaardeerd bij de famille, toen de famille een nieuwe knecht in huis narn. Deze
knecht heette Piet, en hij was er vooral op uit om bij Anna in de
gunst te komen. Dit lukte hem zo goed dat hij een aanzoek aan
haar deed en het jawoord ontving. Nu stelde hij haar voor eens
een poosje vrij te vragen en haar dan aan zijn oude lui voor te
stellen. Anna stemde toe. De perrnissie van de familie werd gevraagd en er werd besloten dat het paar een week vrijaf zou krijgen. Daarop vertrokken zij. Anna zat met haar vrijer in een sjees.
Nadat zij buiten de stad enkele uren gereden hadden, vroeg
Anna maar steeds: 'Zijn wij er nog niet?'
Een angstig voorgevoel maakte zich van haar meester.
Het antwoord luidde: 'Nog niet, nog niet.'
En op het laatst antwoordde Piet: 'Verlang je zo naar je dood?'
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Daar Anna hem in opperste verbazing aanstaarde, verklaarde
hij: 'Je hebt mijn broers vermoord en nu zul je er ook aan moeten geloven.'
Zij begreep meteen dat hij die ene rover was die ontkomen
was, omdat ze gehoord had dat er van tevoren gesproken was
van zeven, en er slechts zes door het luik gekomen waren. Zij reden bliksemsnel. Eindelijk zag zij een groot huis: dat was het rovershol en hier woonden zijn ouders. Zij dreven een herberg en
de ongelukkige reizigers die voorbij kwamen, of er ovemachtten, werden - als zij geld of veel goed bij zich hadden -lafhartig
en heimelijk vermoord. Anna werd van de wagen getild en overge1everd aan Piets vader en moeder, die haar dadelijk stevig vastbonden en naar een groter hoI brachten. Hier had zij ruimschoots de tijd om na te denken. Haar tegenwoordigheid van
geest had haar echter geen ogenblik verlaten en zij had, terwijl
zij gebonden werd, al haar spieren gespannen, zodat de koorden
haar hand niet al te strak zouden afbinden. Bovendien had zij
haar diamanten ring om. Zij had die Piet nooit laten zien, en had
die dag de steen naar binnen gedraaid, zodat die zijn aandaeht
niet had getrokken. Terwijl zij nu zat te bedenken hoe te ontvluchten, hoorde zij - ze had een verbazend scherp gehoor - beraadslagen of zij die avond, dan weI de volgende dag vermoord
zou worden. Haar Piet was ervoor om haar die zelfde avond te
vermoorden, omdat hij haar vastberaden karakter en moed kende. Vader en moeder waren echter voor de volgende avond en
ook de overige rovers, aangezien er die avond nog verschillende
karweitjes op te knappen waren.
Het gegil van de slachtoffers dat tot Anna doordrong, sterkte
haar in haar voomemen al het mogelijke te proberen om te
vluchten. Zij slaagde erin om de koorden met de diamant stuk te
snijden. Vervolgens ontdekte ze een soort van venster in haar
eel, waaronder een ondiepe sloot liep. Hierop foreeerde zij uit
aile macht een opening waar zij zich doorheen kon werken. Vervolgens knoopte zij de koorden aan elkaar en liet zich naar beneden zakken.
Eenmaal in vrijheid liep zij door totdat zij bij een boerderij

kwam. Hier woonde toevallig een boer die weleens hooi en andere producten aan haar heer leverde, en nu smeekte zij hem
haar te verbergen en zo spoedig mogelijk naar Amsterdam te
brengen. De boer, die juist een hooiwagen had klaargemaakt en
daar de volgende dag mee naar Amsterdam ging, besloot Anna
hierin te verbergen. Zij verzocht hem vooraan een plaats te maken in het breedst van de wagen, zo ongeveer achter de rug van
de boer, en zij zou er op haar tenen gaan zitten, zodat zij met de
grote hooivork niet te heffen was. De boer legde zich nu te ruste
en ging de volgende morgen vroeg op weg.
Wat Anna gevreesd had, gebeurde. Nadat zij op de grote weg
gekomen waren, kwamen er enkele als boeren verklede rovers te
voorschijn en eisten dat de boer zou stoppen en het hooi zou afladen. De boer weigerde dit, maar stond toe dat zij met de grote
hooivork driemaal in het hooi staken. Wanneer hij werkelijk iemand verborg, zouden zij het aan de punten moeten zien en dan
zou hij alsnog afladen. Door het onnozele voorkomen van de
boer begonnen zij hun achterdocht te verliezen. Toch staken zij
driemaal met kracht in de volgeladen wagen, maar aan geen enkel puntje bespeurden zij bloed. Zij lieten de boer dus gaan, die
doorreed en tegen de avond in Amsterdam aankwam. Anna
werd spoedig uit het hooi bevrijd en kwam terug bij de familie,
die haar hoogst verbaasd omringde en liefderijk verpleegde.
Aanvankelijk kon zij door de angst die zij had doorstaan geen
woord uitbrengen, maar weldra vertelde zij alles. Men besloot
omzichtig te werk te gaan. De politie werd gewaarschuwd en
men wachtte de dingen af die komen zouden.
Toen de week om was, kwam de knecht heel kalmpjes terug en
vertelde dat Anna ziek was geworden en daarom nog wat bij zijn
moeder zou blijven. Men deed alsof men hem geloofde en
bracht hem naar boven en plotseling voor Anna. Hij schrok weI
even, maar hield zich vrij goed, werd gevangengenomen en weggevoerd. Het rovershol werd op aanwijzing van Anna gevonden
en uitgeroeid en Anna woonde verder rustig bij de familie.
Meer verrneldt de historie niet.
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- 26 De Stenen Uilenborden
Voorbij Leeuwarden moet een boer geweest zijn, die geen rooie
cent meer had. Zijn boerderij was vervallen; als er storm zou komen, kon alles zo ineenstorten. De man was ten einde raad.
Op een avond stond hij op het err. Er kwam een heer aankuieren.
'Je ziet er rnismoedig uit,' zei de heer.
'Dat ben ik ook,' antwoordde de boer, en toen vertelde hij hoe
erg hij eraan toe was, en dat hij zo'n tekort aan geld had.
'Ik weet weI raad,' zei de heer. 'Jij krijgt een nieuwe boerderij
van me. Ik ben de duivel. De boerderij wordt vannacht nog gebouwd; morgen voordat de eerste haan kraait, is 'ie klaar. Maar
dan moet ik je ziel hebben.'
De boer zei: 'Het moet maar.'
En het contract werd gesloten. Maar de voorwaarde was dat de
boerderij helemaal afgebouwd moest zijn, voordat de volgende
morgen de eerste haan kraaide. Daar moest de duivel zich aan
houden, anders ging het niet door.
Toen de duivel vertrokken was, begon de boer na te denken.
Wat had hij gedaan? Zijn ziel zou hij kwijtraken. Hij kreeg het
benauwd en zijn vrouw merkte dat.
Eerst wou hij niet vertellen wat eraan scheelde. Maar op het
laatst, toen zei hij het. De vrouw was echter slim.
Ze zei: 'Laat alles maar aan mij over.'
Ze gingen naar bed. En daar begon het getimmer en gedoe al.
Toen dat een tijd zo was doorgegaan, zei de boerin: 'Kijk eens
hoe ver ze zijn.'
'De muren staan er al,' zei de boer.
Even later vroeg de vrouw weer: 'Hoe ver zijn ze nou?'
'Ze gaan beginnen met het dakdekken,' zei de boer.
Weer even later vroeg ze nog eens: 'Hoe ver is het nou?'
De boer zei: 'Ze zijn aan de uilenborden toe.'
'Mooi,' zei ze, en meteen daama begon ze luid te kraaien.
Dat hoorde de haan en hij antwoordde.

De boerderij was nog net niet af, dus de duivel had het verloreno De vrouw was hem te slim af geweest.
Daar kwam hij al aan: hij was pisnijdig.
'Nooit: zeihij, 'zal er op deze boerderij een uilenbord blijven
zitten!'
En daar had hij gelijk in. Er wilde geen uilenbord op z'n plaats
blijven. Tenminste ... geen houten. Maar toen hebben ze er een
stenen uilenbord ingezet en dat bleef staan. Daarom heeft de
boerderij de volgende naam gekregen: 'De Stenen Uilenbor-

- 27 De zeemeermin van Westenschouwen
Westenschouwen, nu een gehucht van Burgh, was vroeger een
belangrijke havenstad. De Romeinen hadden er een nederzetting (er zijn oude munten en dergelijke gevonden). De Denen
en Noormannen vereerden het eveneens met hun bezoek. Vandaar dat er een burcht opgericht werd - het wapen van Burgh
herinnert er thans nog aan. In dat glorietijdperk van Westenschouwen, dat tot in de tweede helft van de middeleeuwen
duurde, had het volgende plaats, waarvan de feiten echter
slechts flauw in de herinnering voortleven, zodat ik het ook
maar in het kort kan vertellen.
Op een dag vingen de vissers van Westenschouwen een wezen 'half mens, half vis' in hun netten. Het 'beest' werd aan
wal gebracht. Het was met zeewier overdekt en huilde tranen
met tuiten. De hele dag stonden er mens en omheen om het
aan te gapen, tot het donker werd toe. Opeens klonk er een
mannelijke stem uit zee op. Het was de zeemeerman die naar
zijn vrouw riep en haar terug wilde hebben. Deze stem keerde
telkens terug, maar de vangst werd niet afgestaan. Toen keerde
de meerman nog een keer terug en sprak de profetische woorden:
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'Westenschouwen, Westenschouwen,
't Zal je berouwen,
Dat je geroofd hebt m'n vrouwe,
Westenschouwen zal vergaan,
Maar de toren zal blijven staan.'

Zo is het ook gebeurd.
Ik voeg er echter aan toe dat de toren in het midden van de negentiende eeuw afgebroken werd en dat de boerenschuur van
Speelman midden in het dorp Burgh van de afbraakstenen
werd gebouwd.
1937

- 28 De nieuwsgierige boer
De aardmannetjes of alvermannetjes, in Noord-Brabant kaboutermannetjes genaamd, zijn lelijke en mismaakte dwergen.
Hun lengte varieert van zes decimeter tot het postuur van een
vierjarig kind. Zij wonen volgens het bijgeloof in krochten. Dit
volkje is listig, vlug en bedreven in allerhande kunsten en bewaart verborgen schatten. Zij bewoonden in onze provincie de
heuvels op de grote hei te Zeelst en in de heuvels van de Oirschotse heide. De kabouters te Bergeik woonden in de Kattenberg, niet ver noordwaarts van de molen gelegen, en verder te
Riethoven in de Duivelsberg en op andere plaatsen in NoordBrabant. Zij vreesden het daglicht en lieten zich aan niemand
zien en kwamen slechts 's nachts uit hun holen te voorschijn.
Als men's avonds de een of andere spijs, bijvoorbeeld gewoon
brood, voor hen klaarzette, verrichtten zij voor dit eenvoudig
onthaal allerhande werk. Alhoewel ze goed en dankbaar waren
voor hun weldoeners, waren zij aan de andere kant onverbiddelijke vijanden van hun vervolgers. De dikke korte rookpijpjes,
die zij volgens het volksgeloof gebruikten, worden nog veel in
de grond gevonden en die noemt men in Noord-Brabant aardmannekespijpjes.

Dat de kabouters zich aan niemand lieten zien, ondervond
een boer te Zeelst. Hij wist dat de kabouters dikwijls in zijn bakhuis kwamen, want zij hadden al menigmaal brood en mik
voor hem gebakken, maar gezien had hij ze nooit. Hij wilde hen
nu eens op een nacht bespieden. Tussen twaalf en een ging hij
daarom naar de deur van zijn bakkerij en hij hoorde de dwergjes, die druk aan de arbeid waren.
Voorzichtig wilde hij door een spleet in de deur kijken; hij had
zijn linkeroog al dichtgeknepen en wilde met zijn rechteroog
door de spleet gluren, toen hij onverwachts een piepstemmetje
hoorde zeggen: 'Blaas die daar het licht eens uit!'
De boer springt verschrikt achteruit en ijlt zijn woonkamer
binnen. Hij was voor heel z'n leven blind aan het oog, dat zo
onvoorzichtig het werk van de kleine arbeiders had willen begluren. Nu wist hij nog niks en moest bovendien zijn nieuwsgierigheid bekopen met het verlies van zijn rechteroog.
1937
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Het wisselkind
Op een keer kwam in Tungelroij, een zanderig gehucht van
Weert, een kabouter bij een boerenvrouw binnen stappen. Hij
vroeg om een aalmoes, maar de gierige vrouw gaf niets en joeg
het mannetje naar buiten. Toen de vrouw even later haar kind
uit de wieg wilde nemen om het te voeden, was dat kind verdwenen en de kabouter lag in de wieg. De kabouter keek zo vals
dat de vrouw verschrikt achteruit week. Toen kwam er een zigeunervrouw binnen en die gaf de volgende raad: de vrouw
moest een halve eierschaal nemen en daar meel en melk in
doen en roeren met een lepeltje alsof ze deeg aan het mengen
was. De vrouw volgde die raad.
De kabouter bekeek dat werk en ineens riep hij uit: 'Ik ben
honderden jaren oud geworden, ik heb drie molenassen op een
starn zien wassen, maar koken in zo'n klein keteltje heb ik nog
nooit gezien.'

II8

En opeens was hij verdwenen en het kind lag weer in de wieg.
1953
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Eldert en Brandert
Wat nu het Eldertsveld heet, daar woonden honderd jaar geleden een vader en zijn zoon, twee akelige kerels. Ze woonden in
een hoI onder de grand en ze hadden een touw dwars over de
weg gespannen. Als er dan een mens voorbij kwam, dan rinkelde er een bel in hun hoI. Dan gingen ze naar buiten en maakten diegene dood. Het geroofde goud begroeven ze onder de
grond.
Op een keer liep er een mooie meid langs hun hoI, die op weg
was naar Norg. Toen ze tegen het touw liep, kwam Eldert naar
buiten en greep haar bij de keel. Maar toen hij zag dat het een
knappe meid was, nam hij haar mee in het hoI.
Toen kregen Eldert en Brandert hevige ruzie, want Brandert
zei dat ze ook doodgemaakt moest worden. Eldert wilde haar
echter als zijn vrouw hebben en in leven houden. En zo gebeurde het ook.
Het meisje smeekte om genade, maar het hielp haar niks.
Vanaf dat moment bleef er altijd een van de kerels in het hoI,
omdat ze bang waren dat ze zou vluchten.
Maar toen ze een jaar bij hen had gewoond, zeiden ze tegen
elkaar: 'Morgen moeten we er samen op uit. Ze zal nu weI niet
meer wegvluchten.'
Toen ze waren vertrokken, en het meisje de kerels niet meer
kon zien, ging ze ook weg, zo hard als ze lopen kon.
De kerels waren snel weer thuisgekomen, en toen ze zagen
dat ze weg was, liepen ze ieder een kant op om haar weer te vangen. Eldert, die erg hard kon lop en, haalde haar bijna in. Hij
gooide met zijn bijl naar haar, maar die raakte haar niet en belandde in de deur van het huis waar ze in vluchtte.
Toen vertelde ze alles. Hierop gingen de schout en zijn dien-

ders op zoek en ze namen de moordenaars gevangen. Ze werden spoedig onthoofd.
Als het nu avond wordt, dan kun je op het Eldertsveld al de
Witte Wieven zien zweven, die Eldert en Brandert daar vermoord hebben.
1894

- 31

-

Jan Zander Angst
In Duitsland stond vele jaren geleden, tussen de stad L. en het
dorp B. een onbewoond, bouwvallig kasteel, dat op de top van
een hoge berg gelegen was, omringd door struikgewas, en aan
welke voet zich een uitgestrekt bos beyond. Algemeen geloofde
men in het dorp dat het daar spookte. Niet zonder vrees gingen
dan ook de dorpslui in 't donker hier voorbij en maakten als 't
kon liefst een omweg.
Op een zekere keer vemam mep in 't dorp, van een reiziger
(die het kon getuigen), dat hij de avond ervoor, voorbij 't kasteel
komende, licht gezien had aan een venster en tevens een schaduw er voorbij zag glijden. Hij was er hevig van geschrokken,
liep zo hard als hij kon naar 't dorp toe, om alles aan de schout
mede te delen. De schout besloot toen dat er enige flinke mannen op het kasteel een nacht moesten doorbrengen, om het
spook te doden. Maar niemand had de moed er toe. De dorpsbewoners waren er z6 angstig door geworden, dat ze voortaan,
als ze uit de stad kwamen tegen de avond, een omweg maakten
om niet langs het gevreesde kasteel te hoeven gaan. De schout
begreep dat het zo niet blijven kon en beloofde aan degene, die
de moed had een nacht op 't slot te vertoeven, twintig thaler.
Maar nog kwam niemand opdagen.
Eindelijk verscheen Jan de smid, een flinke man van middelbare jaren, die de bijnaam had, door allen die hem kenden om
zijn dappere daden die hij eens het dorp bewezen had in tijd
van watersnood, van Jan Zonder Angst. Deze alles gehoord
hebbend, nam het onder algemene toejuiching terstond aan.
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Diezelfde avond nog begafhij zich op weg naar 't slot; hij nam
een lantaarn mee, enige kruiken bier, een pot meel en als wapen aileen een grote hamer. Op het kasteel aangekomen, begaf
hij zich onmiddellijk naar de keuken, ontstak er zijn lantaarn,
haalde wat dor hout uit het struikgewas, en maakte een vuurtje
aan in de haard. Hij zette zich op een bank neer en dronk enige glazen bier. Nadat hij uitgerust was, maakte hij het beslag
van mee!, en begon daama met koeken bakken. Hij was z6 op
zijn gemak hier, en zonder angst, alsofhij in een gewoon huis
was. Hij verwonderde zich nog niets van 't spook gezien te
hebben.
Maar nauwelijks hoorde hij de dorpsklok middernacht slaan,
of hij hoorde geruis boven zich. Dat zal zeker het spook zijn,
dacht Jan en verwonderde zich zeer, maar een been viel uit de
schoorsteen en net op zijn koeken.
Nu, dat is aardig, dacht hij, en hij gooide het in een hoek. Een
kwartier erna viel weer een been op zijn koeken, die hij weer in
dezelfde hoek gooide. Zo achtereenvolgens vielen er nog een
romp, twee armen en een doodshoofd, welke Jan ailemaal maar
in de hoek smeet, en hij bleef zonder zich door dit alles van zijn
stuk te laten brengen rustig doorgaan met bakken. Juist was hij
klaar ermee, ofhij hoorde beweging in de hoek. Hij keek om en
zag dat de beenderen zich tot een volkomen geraamte gevoegd
hadden.
Het skelet wenkte Jan om met hem mee te gaan. Jan volgde
hem, meer uit nieuwsgierigheid om te weten wat hij wilde. Hij
nam zijn lantaarn mee en ook de hamer, die hij onder zijn jas
verborg. In de gang opende het spook een deur, die naar onderaardse gewelven voerde. Na verschillende akelige, kille gewelyen doorgegaan te zijn, opende het geraamte een laatste grote,
zware ijzeren deur en men kwam in een nog donkerder gewelf
Hier wees het geraamte naar een grote steen op de vloer. Jan
begreep dit, nam een sterk oud werktuig dat er lag, en lichtte zo
de steen en nog andere stenen rondom op. Na geruime tijd werken, vertoonden zich drie grote kisten.
Jan keek toen om naar 't spook. Deze begon nu te spreken.
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Met een nare holle grafstem zei hij: 'Ik ben de geest van de
overleden ridder aan wie dit slot en al deze schatten erin toebehoorde. In mijn leven was ik alom als een oude gierigaard bekend en stierf ook zoo Maar tot straf van mijn gierigheid heb ik
geen rust in mijn graf en moet alle nachten weerkeren om bij
mijn schatten de wacht te houden en zou niet eer verlost worden vooraleer een mens hier in de nacht zou komen en volbrengen, hetgeen ik niet meer kan doen, namelijk: deze drie
kisten waar al mijn schatten in zijn te verdelen. Een voor de
kerk, een voor de armen en deze voor u, mijn redder, voor de
dienst die u mij bewezen hebt. Tracht er een beter gebruik van
te maken, dan ik deed. En nu kan ik in orde en rust naar mijn
graf weerkeren.'
Hierop verdween het spook, nog voordat Jan van zijn verrassing bekomen was en het spook ervoor kon bedanken. Toen
Jan weer bovenkwam was 't klaarlichte dag. Onmiddellijk begafhij zich naar de schout. Deze was verwonderd Jan levend
terug te zien. Jan verhaalde hem alles. De wil van de overleden
ridder werd trouw ten uitvoer gebracht. Wat Jan betrof: de uitgeloofde prijs wilde hij niet aannemen, maar gaf die aan de armen.
Jan was nu schatrijk, hij deed de smidse aan een ander over en
ging met vrouw en kinderen in een groot huis, stil en eenvoudig, leven - deed veel goeds aan de armen en was geacht en gezien door allen, die hem kenden. Ook hoorde men sinds die tijd
nooit meer van spoken.
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De toverspreuk
Er was eens een vrouw, en die was alle avonden weg.
Haar buurman dacht: daar wil ik meer van weten. Hij begon
haar te bespioneren. Toen zag hij dat ze zich uitkleedde en naar
de kelder toe ging. Daar wreef ze zich in met zalf uit een potje.
Dat smeerde ze onder haar hals, en onder haar armen en onder
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haar borsten en ja, overal. Toen ze dat gedaan had, kleedde ze
zich weer aan.
En toen zei ze:
'Vlieg van bier
over bossen en bornen
en waterstrornen
naar Spanje naar de wijnkelder:

En daar vloog ze weg.
De buurman dacht: dat is een mooi kunstje, dat moet ik ook
eens proberen. Dus hij deed zijn kleren uit en smeerde zich in
met de zalf uit het potje. Op dezelfde plekken als zijn buurvrouw gedaan had.
Maar toen zei hij:
'Vlieg van hier
door bossen en bornen
en waterstrornen
naar Spanje naar de wijnkelder:

Hij deed de kleren weer aan en daar vloog hij weg. Maar hij
vloog door het water en door het bos in plaats van eroverheen.
Dus hij kwam er raar uit te zien en werd afgrijselijk smerig. Zo
kwam hij in Spanje in de wijnkelder aan. Daar was zijn buurvrouwook.
Ze zei: 'Hoe kom jij hier?'
Hij zei: 'Precies zoals jij.'
'Maar hoe kom je zo vuil?' vroeg ze.
Toen vertelde hij dat hij het versje niet goed opgezegd had.
Niet over, maar door had hij gezegd.
1965
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Het behekste schip
Er was eens een schipper, die een schuit had, maar er nooit zelf
in sliep; hij noch zijn knecht. Eens kreeg hij een nieuwe knecht
en toen die's morgens opstond, zag hij dat het schip andersom
lag, dan hij het 's avonds vastgelegd had.
Hij vertelde dit aan zijn baas, maar die zei: '0, da's niks. Dat
gebeurt alle nachten, en daarom durven wij er dan ook niet in te
slapen.'
'Nou, ik weI,' zei de knecht en hij ging 's avonds in het vooronder wakker liggen.
's Nachts hoorde hij opeens een groot kabaal.
Er werd door meerdere personen over het dek gelopen en gerend en hij hoorde schreeuwen: 'Maak los de touwen, haal op
de zeilen, gooi om dat roer.'
En een poosje later voer het schip uit. Na enige tijd lag het
schip stil. Toen klom hij naar boven, stak zijn hoofd door het
luik en zag dat er een tak van een Chinaasappelenboom met
Chinaasappels eraan over het schip hing. Hij zag toen, dat hij in
China was, brak de tak af, nam die mee naar beneden en hield
zich weer slapende.
Kort daarop klonk hetzelfde rumoer, dezelfde bevelen, weer
bewoog het schip zich en toen hij, zodra het stil was geworden,
weer ging kijken, zag hij dat het schip weer op zijn oude plaats
aan de Langendijk - want daar gebeurde het -lag.
's Morgens ging hij de schipper alles vertellen en liet als bewijs de tak met Chinaasappelen zien.
Toen zei de vrouw van de schipper: 'Nou, het is je geluk geweest dat er bekend yolk bij was, want anders was je er zo goed
niet afgekomen en hadden ze je zeker verrnoord.'
Dit yond de knecht vreemd en hij ging erover nadenken.
Op zekere dag vroeg hij aan de baas of de vrouw altijd 's
nachts thuis was.
'Ja hoor,' zei deze, 'maar wat zou dat?'
'Nou, dan zou ik weleens willen dat ik bij je in de kamer
mocht slapen.'
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Dat gebeurde.
Na middemacht lag de VTOUW schijnbaar heel rustig te slapen
en toen zei de knecht: 'Laten we haar nou voor de aardigheid
eens wakker maken.'
Dat werd geprobeerd, maar het lukte niet, wat ze ook deden.
Toen zei de knecht: 'Laten we haar nou eens in het bed leggen
in de andere kamer.'
Dat gebeurde. Na enige tijd hoorden ze kermen, klagen, huilen, steunen enzovoort.
Toen dit naar zijn zin lang genoeg geduurd had, zei de knecht:
'We moesten je VTOUW nou maar weer in haar eigen bed leggen.'
Nauwelijks lag ze daar, ofhet gekreun hield op en de VTOUW
werd wakker - haar geest had haar lichaam verlaten en kon natuurlijk in eerste instantie zijn nestje niet meer terugvinden.
Toen het lichaam op de oude plaats lag, ging de geest erin en
werd de VTOUW wakker.
Toen ze haar man en de knecht zag, zei ze: 'Zo, zijn jullie al
op? Geef me dan gauw een kopje koffie, want ik heb beslist erg
vast geslapen.'
Maar toen wisten de baas en de knecht genoeg, namelijk dat
de VTOUW een heks was, en dat onder haar bevel het schip elke
nacht naar China ging.
19II
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De fieteldans
Ben meisje was op weg naar school en onderweg bood iemand
haar iets aan. Sinds die tijd kon ze overa! op klimmen en deed
dat ook. Op stoelen, op spiegels, op schilderijen.
Haar vader is met haar op de hondenwagen naar Den Bosch
gegaan om haar ervan te genezen. Wat de paters gedaan hebben, weet ik niet, maar toen de vader haar weer naar huis wilde
rijden, kreeg hij van een pater de waarschuwing mee: 'Wat er
onderweg ook gebeurt, je mag in geen geva! omkijken.'
Onderweg kreeg de vader dorst en ging een borreltje drinken.
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Daama reed hij weer verder. Toen ze sluis nul gepasseerd waren, begon het te waaien en hoe dichter ze bij de Dungense
brug kwamen, des te harder waaide het. De honden konden het
karretje bijna niet meer trekken. Toen ze dan met veel moeite
de Dungense brug bereikt hadden, ging de wind plotseling liggen. De honden schudden het schuim van hun kop en alles was
weer normaal.
Het meisje is weI genezen van de 'fieteldans' (= de Sint Vitus
dans) maar ze heeft maar een jaar of vijf meer geleefd.
circa 1972

- 35 De betoverde molen
Er was eens een molenaar en die had een molen en die wou
maar niet draaien. Wat ze er ook aan deden, er was niks mee te
beginnen. Geen knecht kon hij houden, want 6f ze ontvluchtten's avonds angstig de molen, 6f ze bestierven het als ze er een
poosje geweest waren. Op een goede dag kwam er een bedelaar
aandedeur.
'Wil jij me helpen malen?' zei de molenaar, 'dan kan je veel
geld verdienen.'
Natuurlijk wou die bedelaar dat weI.
'Nou, dan moet je weten dat er iedere avond een verschrikkelijk leven in de molen is en dat we 'm maar niet op gang kunnen
krijgen.'
'0, daar ben ik niet bang voor; laat mij maar waken,' zei de
knecht, 'maar tot aan de bovenste sport toe moet je op iedere
tree van de trap een kaars te branden zetten.'
Dat gebeurde. Eerst zat de molenaar met de knecht stil bij het
vuur, maar toen het 's avonds laat werd, hoorden ze opeens een
gestommel en een rumoer, alle kaarsen werden achter elkaar
uitgeblazen en er kwam een troep zwarte katten binnen.
Toen ze bij de tafel kwamen en daar ook de kaars wilden uitblazen, zei de bedelaar: 'Ho ho, poesjes, dat moeten jullie nou
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niet doen, want dan kunnen we niks zien. Ik zal eens een lekkere kop koffie zetten, dan kunnen we wat gezelliger zitten praten:
Dat zei hij maar als smoesje, want hij had het kokende water
voor wat anders nodig. De katten gingen dus bij het vuur zitten
en ze begonnen waarachtig te praten.
'Ik knijp ertussenuit: zei de molenaar.
'Nee, nee: zei de bedelaar, 'je moet blijven:
Toen ze een poosje gezeten hadden, zei de ene kat zo eens tegen de ander: 'We moesten hem er maar eens uitgooien:
Een poosje later zei de kat het nog eens.
'Pas op: zei de molenaar, 'want ze hebben al menigeen gemold. Ik ga ervandoor:
Alweer zeiden ze: 'We moesten hem er maar eens uitgooien.'
Maar toen zei er een: 'Laten we wachten tot roodbontje komt:
Een tijdje later kwam er een roodbonte kat binnenstuiven.
Nou moet ik in actie komen, dacht de bedelaar. Hij nam een
pollepel en begon het kokende water over de katten te gooien.
Jankend en schreeuwend vluchtten de katten weg, en vanaf
dat moment begon de molen te malen. Toen de molenaar's
morgens opstond, had de bedelaar al een paar zakken gemalen.
Maar het ergste kwam nog, want de vrouw van de molenaar zat
vol brandblaren. Zij had er een handje in gehad, want het was
1903
een heks moet je weten.

- 36 -

De kattenkermis
Ergens op het land vierde een menigte katten kermis. Niemand
durfde hen echter te storen, want iedereen was bang voor hekserij.
Ook was in de omgeving uit de kerk een gouden kandelaar gestolen.
De mens en besloten om het volgende jaar eens op de katten
te loeren. De bewuste dag brak aan en zij gingen in de omge-
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ving op de loer staan. Daar zagen ze tot hun schrik de kandelaar.
Hoe konden ze hem nu terugkrijgen? Een was er die durfde.
Hij ging naar het land en groette de katten. Toen pakte hij de
kandelaar en wilde weggaan. Maar de katten vroegen hem om
nog een poosje te blijven. Dat deed hij dan ook, en de katten gingen allen naar het vuur, en deden alsof zij in de ketel moesten,
die vol olie boven een groot vuur hing. De man kreeg medelijden en ging wat dichter bij het vuur.
Nu zeiden de katten:
'Willen wij woppen,
willen wij woppen,
willen wij hem met zijn kop
in de ketel stoppen?'

Toen stopten zij hem met zijn hoofd in de olie. Hij rende hard
weg, maar vergat de kandelaar mee te nemen.
Hij werd zwaar ziek, en lag een week of zes in bed. Daama
kon hij alweer wat lopeno Maar zolang als hij ziek was geweest,
hoorde hij de katten telkens miauwen.
Eens op een morgen ging zijn vrouw uit. Hij bleef dus alleen
thuis, maar hij zei tegen zijn vrouw dat ze een ketel met water
moest opzetten. Zij deed dit en ging weg. Het water kookte en
nu ging de man naar buiten en riep de katten binnen. Toen liep
hij naar het water en gooide dat over de katten.
's Morgens hoorde men dat aIle oude vrouwen zich verbrand
hadden, en dat er zelfs eentje dood was.
Dit houdt men voor waar, en hier komt de kattenkermis vandaan.
r892

- 37 De kruisdaalder onder de stoel
Een man was betoverd. 's Avonds kwam een man praten, ging
in de hoek van de haard zitten en werd als de dader van de be128

tovering aangezien. De vrouw des huizes legde stilletjes een
kruisdaalder onder zijn stoel, en wierp zo veel brandstof op het
vuur of er een os gebraden ging worden. Toen het vuur geweldig heet was, dacht de tovenaar op te staan, maar dat werd hem
terdege door de kruisdaalder belet.
De vrouw nam het woord en zei: 'Nu zul je mijn man onttoveren of je gaat wis en waarachtig de vlammen in.'
'Ik heb het niet gedaan.'
'Je hebt het weI gedaan en zult zeggen: God zegen u.'
'Nu dan, Pot zegen u.'
'Nee, zo kom je er niet van af. Zonder lang getalm of ik laat je
tot pulver verbranden.'
Uiteindelijk voldeed de tovenaar aan het bevel, want de hitte
werd ondraaglijk en hij zag de vrouw haar voorbereidingen maken.
Hij zei dus: 'God zegene.'
De kruisdaalder werd weggenomen, hij verliet ijlings het huis
en de toestand van de betoverde verbeterde met het uur. 1892
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Vastgezet
Ja, zei de heer D. Schuurman, over de zwarte kunst weet ik ook
nog weI een verhaaltje.
In de buurt van Nieuwendam was in vroeger jaren een rover,
die ze maar niet te pakken konden krijgen. Op zeker moment
hoorden ze dat 'ie in een herberg te Nieuwendam was, en de
burgemeester ging er met een stuk of wat dienders op a£ De rover had net een borreltje besteld en zat dat heel kalmpjes op te
drinken. Eerst had 'ie er geen erg in, maar na verloop van tijd
kwam het zaakje hem toch verdacht voor. Hij staat dus op, leegt
zijn glas in een teug en zet het omgekeerd op tafe!'
Toen hij dat gedaan had, loopt 'ie naar de deur, roept 'Nou salu
heren', en gaat de Nieuwendammerdijk op.
Toen 'ie dicht bij Amsterdam was en hij zich dus buiten het

I29

bereik van zijn vervo1gers wist, kWam hij een oud vrouwtje tegen.
'Zeg vrouwtje: zei hij, 'wil je een kWartje verdienen? Dan
moet je naar die ene herberg gaan. Daar zal je op een tafeltje in
de hoek een omgekeerd glaasje zien staan. Dat moet je rechtop
zetten.'
'Meer niet?'
'Nee, meer niet. Nou ajuus, hoor. Maar niet vergeten!'
De vrouw ging erheen. Daar stonden en zaten verschillende
mensen, maar niemand sprak ofbewoog zich. Zij stapte dus rege1recht naar binnen en keerde het bewuste glaasje om. Maar
toen kWam de he1e zaak weer tot 1even. Meteen begonnen ze al1emaal te sche1den en te v10eken, te 10pen en te dreigen, en ze
wilden de vrouw, die bIijkbaar met de rover onder een hoedje
spee1de, te Iijf.
Enfin, na vee1 over en weer praten wist ze dus toch duideIijk te
maken dat zij van de prins geen kWaad wist, dat ze net zo
vreemd opkeek als zij, en dat ze alleen maar een opdracht ver1903
vuld had, waarvoor ze een kWartje had gekregen.
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Klaverboer haalt jenever
Mijn verteller uit Zuiderwoude had vroeger ze1f het vo1gende
be1eefd. Hij was soldaat en beyond zich met meerdere soldaten
op wacht. Als tijdverdrijf spee1den ze kaart.
Opeens zei een van de soldaten: 'Zal ik klaverboer eens een
£les jenever 1aten halen?'
Men 1achte, dacht dat het een grap was, maar toen hij volhie1d
en vroeg of iedereen een dubbe1tje wilde meebetalen, bes100t
men de proef te wagen.
Een, twee, drie, daar begon het. Klaverboer verdween, de soldaat ze1f raakte buiten bewustzijn, werd zo wit als een doek en
het klamme zweet brak hem uit. Na enke1e minuten verscheen
de £les jenever op de tafe1 met klaverboer aan de hals. Hoe dat
kon, valt niet te verklaren.

Toen kwam de soldaat dadelijk weer bij bewustzijn. Niemand
durfde uit de £les te drinken, maar toen de soldaat zelfhet voorbeeld gaf, en de drank hem goed beviel, verzamelden de anderen moed en hebben ze de £les leeggedronken
De volgende dag vertelde de schildwacht bij de hoofdpoort dat
hij 's nachts onverhoeds zo'n harde klap had gekregen dat hij
suizebolde, maar dat hij, toen hij keek wie hem dat £likte, niemand kon bespeuren. Toen de soldaten de volgende dag op
mars gingen, kwamen ze aan bij een herbergier, die een kwartier buiten de stad woonde.
Hij zei tegen hen: 'Wat heb jullie vannacht een lawaai gemaakt, om mij midden in de nacht uit mijn bed te porren voor
een £les jenever:
Zij ontkenden, te meer daar de herbergier erbij zei dat de £les
niet betaald was. Deze hield echter vol en wees de soldaat, die
klaverboer erop uit had gestuurd, als de haler aan.
Mijn verteller eindigde zijn verhaal door te zeggen: 'Die soldaat was dus vast een tovenaar, die zijn geest kon laten uittreden, want hij was de kamer niet uit geweest, en een norrnaal
mens kan in die paar minuten onmogelijk die lange weg heen
en terug hebben afgelegd.'
1901
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De heks die niet kon plassen
Een man was bij de Dungense brug gaan vissen. Daama ging
hij naar een herberg om iets te gaan drinken. Hij merkte dat het
kind van de waardin niet gezond was. Er was iets mee aan de
hand. Even later kwam een vrouw de herberg binnen en begon
met het kind te spelen. Daama ging ze weer weg.
De visser zei tegen de waardin: 'Als die vrouw hier weer binnen komt, waarschuw me dan, want er is iets met uw kind aan
de hand:
De waardin zei dat ze het zou doen.
Een paar dagen later kwam de waardin bij de visser zeggen

dat de vrouw er weer was. De visser ging onmiddellijk naar het
cafe, waar de vrouw weer met het kind zat te spelen. De man
pakte een fles en vulde die met water. Daama deed hij een kurk
stevig op de fles. Even later kreeg de vrouw buikpijn, want ze
kon haar urine niet meer kwijt. De vrouw smeekte de visser
haar te bevrijden. De visser zou het doen als zij het kind weer
beter maakte. De vrouw ging weg maar kwam na een kwartier
huilend van de pijn weer binnen. Ze maakte het kind beter,
maar met tegenzin. Daama sloeg de man de £les kapot. Luid
huilend rende ze naar buiten.
De heks moet namelijk een keer per jaar een slechte daad verrichten omdat ze een verbond aangegaan is met de duivel. Ais
ze dat niet doet, zal ze door de duivel op allerlei manieren gestraft worden. Ook zou ze een langzame dood sterven.
circa 1972

- 41 De heksen in de zeeJ
Een boerenknecht ging naar de Mheen (de Arkemheense polder bij Putten en Nijkerk) om de paarden uit het land te halen.
Heel in de verte hoorde hij heel mooi gezang, dat allengs naderbij kwam. Hij zag twee vrouwen in een zeef uit de lucht komen. Toen ze op de grond waren geland, verstopten ze de zeef
in de lies en de biezen. Daama gingen ze elk op een paard zitten en draafden als dol door de weide. Grote vlokken schuim
vielen de paarden uit de bek. De boerenknecht ging stilletjes
naar de zeef en verstopte die. Toen de vrouwen eindelijk halt
hielden, gingen ze de zeef zoeken.
Toen ze die niet vonden, merkten zij de knecht op en vroegen:
'Heb jij hier ook een zeef gezien?'
'Nee.'
'Jij hebt 'm weI gezien en verstopt, maat!'
'Nee.'
'Je moet 'm aan ons teruggeven of aanwijzen. We moeten

weg. 't Is onze tijd. Bedenk, dat als we niet op het uur terug zijn,
dat we bont en blauw geknepen en geslagen worden.'
'Ochkom.'
'Nee heus. Je moet 'm aan ons teruggeven. Dan zullen wij je
een mooie zijden doek geven.'
'Daar is de zeef.'
De vrouwen gingen er haastig in staan, maakten een teken,
bromden iets en vlogen zo schielijk door de lucht als ze gekomen waren.
Een paar dagen later yond de knecht de beloofde zijden doek
op de plaats waar hij met de vrouwen gesproken had.
I892

- 42 -

Toverij van oude Hindrik
Onze moeder heeft vijfentwintig jaar voor anderen genaaid. Zij
kwam ook weleens bij een oude man, die inwoonde bij zijn getrouwde zoon. De oude man was een tovenaar. Zijn eigen zoon
durfde daar weI voor uit te komen. Op sommige plaatsen had
de oude man het vee betoverd, vooral varkens. Dat gebeurde
ook eens bij mensen die een winkeltje hadden. De winkelier
was die dag naar Leeuwarden om inkopen te doen. Ze hadden
twee varkens in het hok.
Toen de winkelier thuiskwam en de varkens wilde voeren, wilden ze echter niet eten.
'Is die oude Hindrik hier soms geweest?' vroeg hij.
Dat was inderdaad het geval. Toen heeft hij de oude man verboden om nog op het erf te komen.
De oude man heeft ook ergens een jongetje betoverd.
Dat jongetje werd toen z6 ziek, dat zijn vader op zeker moment zei: 'Ik ga morgenvroeg naar KUkheme toe, naar Grote
Wopke.'
Maar dat wilde de oude man verhinderen. Toen de vader van
het jongetje de volgende morgen opstond, kon hij zijn kleren
eerst niet vinden. Hij kon ook niet zien hoe laat het was, want

zijn horloge stond stU. En er liepen twee vreemde zwarte katten
in huis. Ze hadden zelf geen katten. Hij joeg ze naar buiten,
maar ze bleven maar om het huis heen scharrelen.
'Wat is hier toch aan de hand?' zei hij tegen zijn vrouw.
Hij vond uiteindelijk zijn kleren, maar hij kon zijn broek niet
aan krijgen. Dat waren allemaal kunsten van die oude Hindrik.
De vader liep in zijn onderbroek rond en kleedde zich aan bij de
buurrnan. Toen ging hij paar Wopke toe.
Die zei: 'Jullie moeten het kussen, waar het kind op ligt, maar
eens open knippen.'
Hij gaf ook nog een £lesje met een medicijn mee. Dat mocht
hij niet aan anderen laten zien.
Toen de vader thuiskwam, werd het kussen open geknipt. Er
zaten kransen in van allerlei lapjes: zwarte, gekleurde, van alles
wat. Toen kwam de oude Hindrik eraan.
Maar de vrouw zei: 'Zolang ons kind ziek is, mag je hier niet
meerkomen.'
Maar oude Hindrik had het £lesje met medicijnen al gezien.
Hij pakte het op en het barstte in zijn handen. Toen moesten ze
opnieuw naar KUkheme toe. Het kind is weer beter geworden.
I966
Dit is in Harkema gebeurd.
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De weerwolf
Er was een huis ergens midden in een bos, waar drie gelovige
mensen woonden; vader, moeder en een dochter. Langs de
deur van het huis hing een kruis (Andreaskruis) als symbool
tegen duivels, geesten, en ander onraad. Die konden dan het
huis niet in. De ouders van het meisje gingen een avond weg,
en zeiden nog nadrukkelijk tegen haar dat ze voar niemand de
deur open mocht doen. De ouders vonden het namelijk nogal
eng om hun dochter alleen thuis te laten, zo midden in een
grootbos.
De dochter was blij dat ze weg waren, want haar geheime

134

vriend kon dan eindeHjk langskomen. Totdat hij zou komen,
sloot ze aIle ramen en deuren. Ze was niet echt bang, want het
kruis bij de deur zou haar toch beschermen. Opeens hoorde ze
een angstige gil ergens buiten. Ze ging kijken wat er aan de
hand was en Hep het bos in. Haar rode rok werd smerig en ze
had meteen spijt, want hoe moest ze dat verklaren aan haar ouders; ze mocht immers het huis niet uit.
Ze hoorde vlak langs haar geritsel in de struiken en keek opzij, en zag hoe een weerwolf op haar afkwam rennen. Doodsbang rende ze naar huis. De weerwolf haalde haar bijna in,
scheurde met zijn bek een stuk uit de rok. Net op tijd kwam ze
bij het huis waar ze veilig zou zijn als ze voorbij het kruis was.
Ze sloeg de deur dicht en vergrendelde deze. De weerwolf
droop af. Eenmaal enigszins gekalmeerd kleedde ze zich om.
Even later klopte haar vriend aan. Ze vertelde haar verhaal. Hij
geloofde er niks van en bulderde van het lachen. En wat zag ze?
Tussen zijn tanden zag ze een stukje van haar rode rok. .. ze
schrok zich dood.
Hoe het verder afgeloperi is, is niet bekend.
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De goddeloze vrouw
In een huis bij ons in het dorpje woonde vroeger een man. Dit
was de rijkste boer uit de omtrek en hij had veel knechten en
meiden. Een van deze meiden had reeds een aardig hoge leeftijd bereikt. Maar geen jongeman begeerde haar tot vrouw, want
ze vloekte en raasde zo, dat men er bang van werd.
Op een keer, toen er kermis was, zei ze tegen zichzelf: 'Als ik
nu geen jongen krijg, dan ga ik met de duivel uit.'
En warempel, ze kreeg 's avonds een knappe jongeman. Ze
maakten samen pret en's avonds ging de jongeman met zijn
meisje mee naar huis. Hij ging ook mee naar binnen. Hij bleef
echter zo lang zitten, dat het meisje bang werd. Ze klopte haar
baas op en deze zond vlug een boodschap naar de dominee.

Toen deze kwam, probeerde hij de man met vriendelijke woorden te bewegen om weg te gaan. Maar de vreemdeling weigerde dit. Alles wat ze deden was tevergeefs. Ten einde raad begon
de dominee het onzevader te bidden. Bij de bede 'verlos ons van
de boze' was de vreemdeling plotseling verdwenen. Men zegt,
eind negentiende eeuw
dat dit de duivel is geweest.

- 45 In gevecht met de duivel
Bij ons in het dorp gaat het verhaal van een man, die zijn ziel
aan de duivel verkocht had.
In de streek waar het verhaal zich afspeelde, was men in die
dagen druk bezig met het graven van veen. Daar er in die tijd
niet veel werk was, kwamen de arbeiders van heinde en verre
om wat te verdienen. Ze verbleven dan in houten hutten, waarin ze 's nachts ook sliepen. De meeste arbeiders konden maar
nauwelijks rondkomen van hun karig loon. Maar een van hen
deed alles wat hij wou en hij had altijd geld. Als zijn kameraden
hem vroegen, hoe hij er toch aan kwam, was zijn antwoord dat
hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dit wilden ze aanvankelijk niet geloven maar dit moesten ze wei, omdat ze zelf enige
malen rare dingen gezien hadden.
's Nachts hoorden ze dat hij woelde en als ze hem dan's morgens vroegen wat hij 's nachts gedaan had zei bij dat hij met de
duivel gevochten had.
Op een keer zagen ze aan de overzijde van de vaart twee personen aankomen. Plotseling pakte een van hen de andere beet
en slingerde hem naar de overzijde. Toen de man dichterbij gekomen was, zagen ze dat het hun kameraad was en toen ze naar
de overkant keken, zagen ze dat de persoon, die hun kameraad
erover geworpen had, verdwenen was. De man vertelde dat het
de duivel geweest was.
eind negentiende eeuw

n6
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De vloeker gestraft
Aan het eind van de vorige eeuw was er in Koaten op een avond
een groepje jongens bijeen. Zij waren wat aan het wandelen.
Het weer was goed en de maan scheen helder. Ze liepen op een
oude weg, waar een breed, wit zandpad langsliep. Er werd £link
gezongen.
Maar een van de vrienden hield ineens op, en zei ook niets
meer. Een grote afgrijselijke kerel, zo groot als ze nog nooit hadden gezien, stapte over de haag heen en liep voor hen langs. Die
kerel zei niets.
Met vier grote passen stak hij toen de oude weg over en verdween toen achter een hek. Een van de jongens, die nogal overmoedig was, achtervolgde hem. Hij dacht: die zou weleens in
de vaart beland kunnen zijn. Maar hij kon hem niet vinden. De
omgeving was verlicht. Hij kon alles duidelijk onderscheiden.
Hij keek in de schaduw bij de schuur, toen bij de vlierstruik,
maar nergens zat die kerel. Toen hij weer op de weg kwam, bleken de andere jongens op de vlucht te zijn geslagen.
Maar de volgende morgen haalde een van de jongens die zo
bang was geweest een emmer drinkwater bij de boer, die op de
boerderij woonde waar die kerel was verdwenen.
Toen werd die jongen door die grote kerel met water en al van
het pad af en tegen de schuur aan gesmeten. De jongen belandde ziek op bed en kon drie dagen geen woord uitbrengen.
De jongen was een beetje een losbol en kon doorgaans vreselijk
vloeken.
Dit werd mij verteld door de jongen die de grote kerel had achtervolgd. Hij is nu een oude man. Allemaal hadden ze die avond
die kerel gezien.
I955
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De vloek van de soldaat
Op het zuidelijke einde van de Westkapelse zeedijk staat een
hoge heuvel, als einde van de duinenrij tussen Zoutelande en
Westkapelle. Aan de landzijde van die heuvelloopt van de top
tot aan de voet een pad, dat nooit begroeid raakt, omdat het
zand voortdurend uitwaait en er veel gelopen wordt.
Volgens bijgelovige oudjes, die te Westkapelle nog veel te vinden zijn, bestaat er voor het niet begroeien van dit pad een andere oorzaak, namelijk deze:
In 1809 of 1810 liep een Franse soldaat, die ter dood veroordeeld was, van het strand over de bewusteheuvel naar de landzijde en werd aan de voet van de heuvel gefusilleerd. Een uur na
de voltrekking van het vonnis kwam er bericht dat de soldaat
onschuldig was en dat hij vrijgelaten moest worden. Maar het
was al te laat!
Over de hoge heuvel lopend, had de soldaat op zijn laatste
gang geroepen: 'Op dit pad, dat ik hier ga, zal nooit geen gras of
helm meer staan!'
Deze uitroep van de soldaat is volgens onze oudjes de oorzaak
van de onvruchtbaarheid van het pad.
eind negentiende eeuw

- 48 Antwerpen
Honderden en honderden jaren geleden leefde er een reus en
hij heette Druon Antigoon. En op de oever van de Schelde
bouwde hij een sterk kasteel, dat vervaarlijk groot en hoog was.
En dag na dag ging Druon Antigoon voor het brede venster zitten, dat uitkeek over de rivier en daarvandaan zag hij de schippers met bolle zeilen komen aanvaren. En telkens als een schipper voorbij de burcht wou stevenen, stak de reus zijn arm door
het venster en greep het schip bij de mast, zodat alles kraakte en
barstte.

En Antigoon riep met donderende stem: 'Wees groot zoals ik,
ellendig mensenkind, of je zult tol en schatting betalen, tol en
schatting aan Druon Antigoon, de eeuwige reus die aan de
Schelde woont.'
Maar de schippers konden zo groot niet zijn als de reus, en zij
betaalden hem tol en schatting, want deden zij het niet, dan
nam Druon Antigoon zijn verschrikkelijk slagzwaard, kapte
hun handen af en wierp die in de rivier.
Later, na de dood van de reus, bouwde men op de plaats waar
de burcht stond een sterke stad en men gafhaar de naam van
'Handwerpen' of 'Antwerpen'.
eind negentiende eeuw
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De wraak van de os
Zo'n driehonderd jaar geleden waren er nog wolven in deze
streek. De laatste werd gedood onder de volgende omstandigheden: op de Eekmaat, een grote weide, door eiken omringd,
aan de Gronause weg, graasden dagelijks een achttal koeien en
twee ossen, die's avonds zonder geleide naar hun stal terugkeerden. Op zekere avond kwamen de koeien met slechts een
os in de boerenwoning terug. Toen men de os de volgende dag
nog miste, ging men naar de weide, en yond daar de os, die
met zijn hoorns een wolf aan een boom gespiest had. De wolf
leefde nog, en werd door de boeren afgemaakt. Men nam de
os mee naar huis. Toen hij zijn vroegere kameraad weerzag,
aan wie hij altijd zeer gehecht was geweest, viel hij in woede
op hem aan, en doorboorde hem, uit wraak dat deze hem de
vorige dag in zijn benarde toestand aan zijn lot had overgelaten.
1894

no
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Het haardhout
Het volgende verhaal heb ik vaak door mijn vader horen vertellen. Dat was in Taarlo, zo ongeveer in I924 of I925.
Vroeger in de winter zat de hele familie rond de open haard
met de voeten lekker op een ijzeren plaat, die door het houtvuur
lekker werd verwarrnd.
Nu was het voor de jongste vaak het werk voor houtblokken te
zorgen voor de hele avond.
Mijn vader had daar als kind weinig zin in, en hij yond eens
een grote onderstam van een boom.
Na rijp beraad toog hij het zware stuk hout mee naar de
ken en roIde hem tot het vuur in de open haard. Lekker knetterde de hele avond dat dikke blok hout.
Het was niet geheel opgebrand maar had weI warrnte verschaft voor de hele avond.
Maar er was niet alleen warrnte. De volgende morgen sprong
er nog een levend konijn uit, met een nest jongen.
U begrijpt de verbazing van de familie.
Let weI: als mijn vader dit verhaal aan ons verteIde, zat hij weI
onder de schoorsteen, als u begrijpt wat ik bedoel: dan kan de
leugen de schoorsteen uit.
Maar volgens hem, was het waargebeurd.
Dat hij ons als kinderen dit verhaal meerdere malen zo verteld
1991
heeft, is in elk geval waargebeurd.

I40

-

III -

PERSOONLIJKE VERTELLINGEN EN
FAM I LI EVE RHALE N

Voor volksverhalen als sprookjes en sagen geldt dat ze een bepaalde traditie kennen: het zijn verhalen uit de mondelinge
overlevering met een bepaalde 'artistieke' vorm, die inhoudelijk
interessant genoeg zijn om door te verteIlen, die een bepaalde
geografische spreiding kennen, en die door de tijd heen steeds
nieuwe varianten opleveren. Met name de spreiding en variatie
van persoonlijke vertellingen en familieverhalen zijn aanzienlijk geringer: ze circuleren veelal voor relatiefkorte tijd in een
beperkte kring mensen. Toch zijn er ook overeenkomsten met
volksverhalen: we hebben te maken met vergelijkbare, oraal
overgeleverde 'artistieke' vormen en narratieve structuren.
De grens tussen enerzijds persoonlijke vertellingen en familieverhalen en anderzijds sterke verhalen, anekdotes en moppen is inhoudelijk soms ook buitengewoon vaag. We zouden
hier een onderscheid kunnen maken tussen feit en fictie. Een
persoonlijke vertelling of een familieverhaal zou in principe
waargebeurd moeten zijn, terwijl een sprookje of een sage op
volksverbeelding of -geloof zou moeten berusten. In veel gevallen heeft de verteller van persoonlijke vertellingen en familieverhalen de gebeurtenissen namelijk zelf als waar meebeleefd
en ervaren, en treedt hij als 'ik' mede op in het verhaal. Dit is
evenwel geen absolute garantie voor waarheidsgetrouwheid.
AIle beleving is subjectief en herinneringen vervormen. Voor

vertellers kan de waarheid plooibaar zijn, en sommige vertellers presenteren ook fictieve verhalen weI in de ik-vorm. De
doorslag voor het onderscheid zal bij de traditie gezocht moeten
worden. Als een 'persoonlijke vertelling' of een 'familieverhaal'
ook buiten de kring van vrienden en verwanten, geografisch en
temporeel (te) verspreid voorkomt, dan is het in feite een volksverhaal (geworden).
Van persoonlijke vertellingen of familieverhalen worden geen
wetenschappelijke catalogi bijgehouden zoals bij de volksverhalen: dat zou immers onbegonnen werk zijn. Zo veel mensen, zo
veel verhalen: over de 'goeie ouwe tijd', over een gedenkwaardige voetbalwedstrijd, over oorlogservaringen, een ziektegeschiedenis, een vakantiebelevenis, een 'practical joke', een ongeluk of
een ramp, een vreemd personage, een bekering, een heuglijk
feest en ga zo maar door. Niet alleen de hoeveelheid thema's is
schier onuitputtelijk, de diversiteit aan belevenissen is helemaal
oneindig. Het is zinloos om de verhalen vormelijk en inhoudelijk te catalogiseren, als ze genetisch toch niet verwant zijn.
Hierna staan enkele verhalen afgedrukt, die de vertellers als
'zelfbeleefd' presenteren. In enkele andere gevallen hebben
de vertellers de gebeurtenissen echter uit de tweede hand van
degene die het werkelijk beleefd heeft (hier bevinden we ons
al weer op een hellend vlak, want hoe vaak wordt dat bij
Broodje Aap-verhalen niet ook beweerd?). Het zijn stuk voor
stuk alledaagse verhalen die gaan over onalledaagse gebeurtenissen. Zo wordt er bijvoorbeeld verteld over de 'vergeten'
watersnoodramp van 1916, die Waterland teisterde. Een ander verhaal (van dezelfde verteller) gaat over het 'belezen' van
wratten - een vroeger niet ongebruikelijke vorm van gebedsgenezing. Veel van dit laatste type verhalen behoren tot het
genre van de sagen, maar hier betreft het een persoonlijke ervaring met een nuchtere ontknoping.
Verhalen over nachtmerries behoren ook veelvuldig tot de sagen. Daarmee zijn geen verhalen bedoeld over de boze droom,
maar over het nachtwezen dat - in het volksgeloof - mens en en
dieren kan bezoeken en plagen door ze te berijden. Dit nacht-

merrie-verschijusel werd vaak toegeschreven aan heksen. Een
type verschijnsel wordt tegenwoordig echter als reeel erkend,
en wordt weI aangeduid als het fenomeen van de 'Old Hag'
(oude heks) of de 'Druckgeist'. Over dit fenomeen is onder
meer gepubliceerd door D.J. Hufford. Meestal ervaart het
slachtoffer bij het ontwaken een drukkende last op het lichaam.
Het is alsof er een wezen op hem zit. De toe stand gaat gepaard
met verlammingsverschijnselen en levensechte visuele en auditieve hallucinaties - het duurt meestal niet erg lang. De ervaring wordt tegenwoordig vaak gezien als een slaapstoomis ten
gevolge van fysieke of psychische stress. De patient ontwaakt
terwijl hij zich nog in droomtoestand bevindt - de zogenaamde
remslaap (rem = rapid eye movement), waarin spieren verslappen en droombeelden verschijnen.
De hier gepubliceerde persoonlijke vertellingen en familieverhalen zijn vaak van wat recenter datum dan de sprookjes en
de sagen. Veel van de verhalen zijn in de jaren negentig van
deze eeuw opgenomen, opgetekend of toegezonden. Meerdere
verhalen zijn afkomstig uit de Volkskundevragenlijst van 1991,
waarin we de correspondenten van het Meertens Instituut gevraagd hebben naar (waargebeurde) sterke verhalen.
Vaak directer dan sprookjes, sagen en moppen tonen persoonlijke vertellingen en familieverhalen wat de gewone mens
in het dagelijkse leven in heden en verleden heeft beziggehouden. Het zijn onder meer verhalen van armoede en tegenslag,
maar ook van inventiviteit en verzet. En hoe beter het verhaal is,
hoe langer het doorverteld zal worden.
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Beer
Eigen ervaring 1930/1931.
Grootvader van vaders kant was bovenmeester (= hoofd van
de school) te Rietmolen (ongeveer vijfki10meter van Haaksbergen). Jaarlijks vierde men in augustus het 'School- en volks-
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feest', een echt dorpsgebeuren voor iedereen. Mijn grootvader
(tevens directeur-boekhouder van de Boerenbond en welzijnswerker woonwagenwezen) was gezegend met vele capaciteiten.
Als 'acteur' bezat hij onder andere een complete prachtige echte berenhuid. Tijdens de zomerse festiviteiten trok hij deze aan
voor de collecte. Hij leek zeer echt en indruk-(afschrik?-)wekkend, maar niet voor mij. Ik kroop knus bij de beer op schoot,
ondanks gegil van anderen.
Op een zomermiddag liep ik van de 'bewaar' -school huiswaarts - ik was ruim vijf jaar -, toen ik op straat opa aan zag komen in zijn berenhuid. Hij droeg nu zelfs ook nog een muilkorf
en hij had een begeleider; opa liep zowaar aan de ketting!
Een heel spontaan kind zijnde, vloog ik hem tegemoet met
uitgespreide armen. De begeleider schreeuwde, maar dat was
ik gewend van de omstanders op het Rietrnolense feest. Ik yond
dat juist spannend (,interessant'?).
Ik vloog in opa's armen, die me stevig tegen zich aan klemde,
maar toch 'anders'. Echter. .. dit was niet opa, maar een echte
grote beer van een klein circus, dat in Haaksbergen was gearriveerd en nu aandacht voor de voorstelling poogde te trekken.
De beer had me heel goed dood kunnen drukken (of trappen),
maar hijjzij liet me ongedeerd weer zakken. Misschien was het
een moederbeer of mogelijk was ik z6 onbevangen, dat de beer
me als een 'jonkie' beschouwde.
De opwinding rondom me was voor mij onbegrijpelijk. 'Nou,
als het opa niet was, dan was het toch gewoon een "andere" lieve beer!! (?)'
Angst voor welk dier dan ook was rnij vreemd en dat is altijd
zo gebleven.
1991

- 52 De watersnood van 1916
Orne Willem en tante Geertje die verwachtten een baby. Ze zaten op een boerderij buiten het dorp, in de richting van Zuider-

wou. En daar kwam het water vandaan. Dus die hadden veel
eerder last als wij. En toen had orne Willem, die had een paar
koeien op zolder gehesen. En toen donderde er een koe door de
zolder heen en die viel in de bedstee. Dat is historisch. Maar de
rest van de historie was: tante Geertje, die verwachtte een baby.
En die gingen wonen in het huis van mijn grootmoeder. En er
is een bepaald moment geweest, toen is het water vreselijk hoog
geweest. In die tijd is de baby geboren. En toen hadden ze de
baby in de wasteil drijven, in het water. Een wieg hadden ze
niet. Toen hadden ze een wasteil, en die dreef op een gegeven
ogenblik in het water. En dat was Annie van orne Willem, die
nou nog leeft: die is nou tachtig. In 1916, die watersnood. En
hier zaten m'n zussie en ik voor het raam. En daar achter die
heg was een slootje. En daar zaten we te kijken dat het slootje
hoe langer hoe hoger werd. Op het laatst gingen we onder water. Dat was een historische dag, want m'n moeder was jarig: 14
januari. Dat was voor ons nog erger, want m'n vader die was
weggeroepen. Die was bestuurslid van Waterland - waar ik dan
dijkgraaf van geweest ben, daar was hij bestuurslid, hoogheemraad. En toen moest 'ie dijkbewaken. Hij was's nachts weggehaald: dijk bewaken. En als je dat als kind meemaakt: je vader
was's nachts weg, het was noodweer. Dat zijn dingen, die blijven je weI bij. Dat heb ik van de watersnood meegemaakt. En
met datzelfde zussie ging ik met m'n vader in een bootje hiervandaan recht naar Ilpendam. Dwars over al het water, langs de
boerderijen die met de punt... het was noodweer... het dak
kwam boven het water uit. En op Ilpendam, daar kwam de militaire politie an, die hield m'n vader an, en: 'Je vaarbewijs'. Ja,
m'n vader zegt: 'Ik heb er weI ien, moar die heb ik niet bij me'.
We werden netjes achter de motorboot angepikt en naar huis
hier. Toen moest 'ie z'n vaarbewijs tonen. En dat had 'ie! Maar
voor ons als kinderen (ik was nog vijf, en fin zussie was zes,
zeven, acht), wij vonden het maar benauwd.
I996
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- 53 De list van de groenteboer
In de Tweede Were1doorlog woonde er in de gemeente Grootegast een groenteboer, die zijn klanten bediende met gebruikmaking van paard en wagen.
Tegen het eind van de oorlog werd hem door de ondergrondse gevraagd om een aantal (door de Engelsen per vliegtuig gedropte) pistolen op onopvallende wijze te vervoeren naar een
bepaalde boerderij. Daar hij een goede vaderlander was had hij
geen bezwaar tegen dit karweitje.
Hij had altijd een zak met hooi bij zich voor het paard. Deze
zak leek hem een geschikt middel om de pistolen te vervoeren.
Hij legde de wapens onder in de zak en deed er hooi bovenop.
Of de Duitsers argwaan hadden of steekproefsgewijs controleerden is niet bekend. Maar toen de groenteboer rustig op de
weg reed werd hij plotseling omsingeld door mensen van de zogenaamde Sicherheitsdienst. Ze bevalen hem te stoppen en begonnen de hele wagen te doorzoeken.
'Als u het goed vindt,' zei de groenteboer, 'dan maak ik even
van de gelegenheid gebruik om mijn paard te voederen.'
Dat vonden ze inderdaad goed en terwijl de groenteboer zijn
paard voorzichtig wat hooi liet eten, gingen de Duitsers door
met zoeken en... vonden geen contrabande!
De groenteboer kreeg ten slotte weer toestemming om verder
te rijden. Hij borg de hooizak weer in de wagen en bereikte verder ongehinderd zijn doel.
1991

- 54 Bezoek van de nachtmerrie
Verteller Jan Lof gelooft niet aan al die fabeltjes van vroeger.
Maar dit is hem toch zelf overkomen, en weI een keer of zeven
achter elkaar.
Hij lag te slapen en toen werd hij wakker en toen was het net

of er wat op hem zat, en hij kreeg het stikbenauwd, zodat het
zweet van hem afdroop. Duidelijk voelde hij het bij zijn benen
omhoog komen en op het laatst naar zijn keel toe gaan, terwijl
hij het steeds benauwder kreeg. Omdat hij niet angstig van natuur is, besloot hij toe te grijpen, zodat hij duidelijk voelde dat
'ie een kat tussen zijn vingers had. Maar raar! Het beest smolt
allengs weg, zodat hij op het laatst niets meer over had. Toen
voelde hij het weer naar beneden gaan naar zijn benen, toen
hoorde hij een sprong en toen was het over. Maar toen was 'ie
toch weI bang! Dus hij dacht: ik zal de dekens maar over me
heenhalen.
En wat zag 'ie? Dat zijn deken netjes aan het voeteneind opgerold lag. Nou heb ik nog vergeten te zeggen dat toen dat beest
op zijn keel zat, het hellicht in de kamer was, alhoewel er geen
lichtjes brandden.
Ze hebben het weleens over de nachtmerrie. Nou geloof ik
daar niet in, maar ik denk toch dat het zoiets geweest moet zijn.
19II

- 55 Het witte paard van Terwee
Dit verhaal stamt uit de overlevering van mijn schoonvader.
Men heeft mij gezegd dat het waargebeurd is.
Terwee was een grossiersfirma in kruideniers- en koloniale
waren te Zaandam. Rond de eeuwwisseling was er vervoer per
platte roeivlet en paard en wagen.
Een van de koetsiers vertrok met een lading goederen naar
Amsterdam; voor de kar was een zwart paard gespannen.
Na bezorging van de goederen, het was al ver in de middag,
werd nog even een borreltje gepakt, v66r de lange reis naar
Zaandam. In het cafe ontmoette de koetsier een collega, en
drinkende weg kwam het gesprek over hun trekdieren die buiten trouw stonden te wachten.
Het paard van de collega was wit.
147

De eigenaar van dat witte paard bood de koetsier van Terwee
een bedrag indien hij de paarden wilde ruilen.
En zo gebeurde het: onze Zaandammer menner kwam 's
avonds laat op de Peperstraat aan, en een van de patroons Terwee hielp bij het op stal zetten van het ruilpaard, maar stelde de
vraag of de koetsier niet met een zwart paard was vertrokken,
wat bevestigd werd.
Uitleg werd vereist en de man vertelde, op zijn Zaans: 'Toen ik
langs het Amsterdammer kerkhofbij de petroleurnhaven reed,
kwamen er van het kerkhof drie spoken in witte gewaden op
ons af, en ze zwaaiden met witte meelzakken. Het paard is daar
zo van geschrokken, baas, dat hij in een keer grijs en wit werd
van ellende. Snappie baas?'
I99I

- 56 Kwajongensstreek
Een ander verhaal. Mijn grootvader had dus vijf zoons. Daar
was mijn vader er een van; dat was de oudste. De jongste twee
die hadden nog een vriend en die kwamen vaak bij mekaar. Dat
was dus omstreeks I890, moet je rekenen. Die tijd. D'r was
geen radio, en als je dan op een boerderij op Overleek zit... Die
boerderijen staan een paar honderd meter uit mekaar. Wat
doen die jongens nou? Nou, die jongens die deden bijvoorbeeld
dammen, schaken, kaarten. Veel spelen deden ze 's avonds.
Maar er werd ook weleens rottigheid uitgehaald. En honderd
meter verder, daar woonde een stel mensen: Griet en Arie. En
toen hebben die jongens het in d'r hoofd gehaald... Ze wisten...
Bij zo'n boerderij stond twintig meter van het huis af, op de
sloot, een klein vierkant huisie met een schuin dakkie. En dat
was het toilet. En als je wat moest, dan moest je je naar buiten
begeven, om je behoefte te doen. En ze wisten: Grietbuur die
ging 's avonds om een uur ofhalftien, voor ze naar bed ging, altijd even naar het huisje toe. Toen zijn ze een keer 's avonds in
het donker d'r heen gegaan, en die zijn dat huisie ingegaan, en

daar hebben ze met bruine teer een randje op de bril geschilderd. En toen maar wachten. Ze zaten achter de heg. En op het
laatst: daar kwam Grietbuur an. De nood was nogal hoog; ze
liep op een draffie. En hup, naar de we. Ze hoorden niet veel,
weI wat gemompel, maar ze dachten: we wachten het af. Kijken
wat er nou gebeuren gaat. En ja hoor: Grietbuur, met nauwelijks d'r rokken naar beneden, rent naar binnen, komt in de kamer en dat moesten ze zien. Ze zaten achter die heg. En Griet
met de billen bloot en Arie die moest die grote zwarte nul van
haar derriere vegen. En je begrijpt: als grootvader zo'n verhaal
vertelt, dat je dat als jongen prachtig vindt.
'Hoe oud was u toen, ongeveer?'
'Toen was ik een jaar of tien. Ik was nog schooljongen. Ja .. .'
'Wat was de naam van uw grootvader?'
'Jan Groot.'
1996
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Slokkie
Dit is een waargebeurd verhaaltje, in december I99I uit de
mond van de heer Jan Sierink opgetekend. Het verhaal speelde
zich af in de jaren dertig van deze eeuw.
Na de dood van zijn moeder bleef'Slokkie' alleen in het oude
huisje naast ons wonen. Hij droeg deze bijzondere naam omdat hij de gewoonte had tot eind april bij de mensen binnen te
komen om ze gelukkig nieuwjaar te wensen, en dan meestal
een borreltje kreeg.
Mijn vader maakte zich soms zorgen om Slokkie, want op
koude winteravonden zat hij zo dicht met gespreide arrnen bij
z'n gloeiende kachel, dat het gevaar van een ongeluk lang niet
denkbeeldig was.
Vader ging maatregelen nemen. Hij besprak het probleem
met de overbuurrnan, die smid was. Ze besloten dat er een kachelhekje gemaakt zou worden. Na enkele dagen had de smid
het hekje klaar en SMkkie ging akkoord met de plaatsing.
I49

Op een avond, toen er een flinke sneeuwstorm woedde ging
vader naar Sl6kkie om te kijken hoe hij het maakte, en om het
kachelhekje te zien. Hij bedacht hoe slim ze toch geweest waren, de smid en hij, en hoe kinderlijk blij Sl6kkie geweest was
met de nieuwe aanwinst.
Maar toen vader het vertrek binnenkwam viel zijn mond van
verbazing open. S16kkie zat weer pal voor zijn kacheltje ... binnen het hekje!
I99I

- 58 Het verschot
Mijn grootvader was een kleine tuinder, had een paar koetjes en
bebouwde wat pachtland. 's Winters kapte hij grienden (in stukwerk) en nam dan voor de hand- en spandiensten een of meer
van zijn zeven jonge zonen mee. Heel jonge soms. Zo is bijvoorbeeld mijn vader op 26 februari 1902 elfjaar geworden bij
het griendkappen op De Springer, een polder in de Hollandse
Biesbos.
Van een oom hoorde ik het volgende verhaal. 't Zal zo omstreeks 1905 geweest zijn en hij was, denk ik ongeveer dertien
jaar. Mijn grootvader zou met hem een griend gaan hakken aan
'de Krab', officieel het Krabbengors aan de Dordtse Kil. Gebruikelijk was datde griendbaas voor het vervoer een roeiaak ter beschikking stelde, waarmee men dan zelf naar de betreffende
griend moest roeien. Meestal was dat in de Brabantse Biesbos.
Bij de eerste reis naar een griend nam men 'kist en buh' mee.
De kist fungeerde als stoel en tafe!' provisie- en kleerkast (voor
een stel schoon ondergoed als men al te bezweet was of 'doorgeregend'). De bultwas een grote zak die hetverenbed en de dekens bevatte. De kisten werden in de aanwezige griendkeet
langs de wanden geplaatst en de bulten gingen via een ladder
naar de zolder. Niet zelden deelden zij die ruimte met de ratten.
In het midden van de keet werd op de grond een vuur gestookt
waarop men het meegebrachte eten kookte ofopwarmde. Aard-

appelen en enkele wintergroenten en een pannetje met spek.
Later gaven de vrouwen jampotjes met voorgekookte groenten
mee. Brood voor heel de week werd 's maandagsmorgens vroeg
bij de bakker opgehaald. Aan 't eind van de week was dit uiteraard nauwelijks nog te eten. Broodveredelingsproducten waren
nog niet bekend.
Dit keer moesten mijn grootvader en oom dus buiten de Brabantse Biesbos gaan hakken. Dus werd op een vroege maandagmorgen via de Nieuwe Merwede en de Dordtse Kil, zoveel
mogelijk gebruikmakend van de ebstroom, naar de Krab geroeid. Maar met zorg werd al naar de lucht gekeken en vanwege de sterker wordende tegenwind ging het roeien zwaar. Veel
later dan verwacht werd de keet op de Krab bereikt. De ankeraak
(de officiele naam omdat er de ankets van de zinkstukken mee
werden uitgebracht op de waterwerken) werd vastgelegd en het
vuur in de keet ontstoken. Eerst wat eten en een kop (zwarte)
koffie. Intussen was het al harder gaan waaien. Ten slotte gierde een zuidwesterstorm om de keet en steeg het water ver boyen hoogwaterpeil.
Toen ze zich buiten waagden om poolshoogte te nemen stond
het water al dicht bij de keet. Met hun vetleren laarzen waadden
ze voorzichtig in de richting van de ankeraak. Niet te ver om
niet in de kreek te verdwijnen. Tot hun ontzetting zagen ze dat
de ankeraak met de achtersteven onder een van de wal overhangende tak was gevloeid, daardoor niet met het aldoor wassende water mee ornhoog kon, vol water liep en zonk! Daar zaten ze. Op de Krab, zonder een mogelijkheid om weg te komen.
Tot overmaat van ramp kwam het water ook de keet binnen en
al sissend doofde het vuur. In alIerijl hadden mijn grootvader
en oom hun kisten via de ladder naar de zolder gebracht om het
eten en de kleren droog te houden.
De hoop op weersverbetering bleek ijdel. Al dagenlang kon er
niet warm gegeten worden en het brood raakte op. Vanwege de
aanhoudende zuidwesterstorm was de waterstand bij eb nauwelijks lager. Het kwam weI meer voor dat de griend wegens
slecht onderhouden kaden bij 'hoogtij' onderliep, maar als hij
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bij eb weer leegliep werd alsnog gekapt, desnoods 's nachts bij
maanlicht, en werd het gekapte hout naar een intact gedeelte
van de kade gedragen en daar 'uitgesnoeid'. Maar ook dat was
nu dus niet mogelijk.
Gekapt van de struiken werd met de rijshaak en uitgesnoeid
met het snoeimes, op zich ook nog een zwaar soort kapmes.
Dan werden de soorten gemaakt: Hollandse en Gelderse rijs
voor de waterwerken (zinkstukken), palen (idem), stelen (voor
allerlei handgereedschap), slieten (voor de boeren), tonhout
(voor de kuiperijen na bewerking in de hoepelmakerij en) ,
boonstaken en als de griend vier- of vijfjarig gewas had: bleeslatten. Deze werden bijvoorbeeld 'in de voet' van waterlopen of
kanalen zigzag tussen perkoenpalen gebreid. Ze stonden allemaal in het opschrijfboekje van mijn grootvader. Hij keek er
wat mismoedig naar. Want er kwamen deze week geen aantallen achter. En dus geen vermenigvuldigingen met de verschillende tarieven per bos en per soort en ook geen enkele verdienste.
Eindelijk, op het einde van de week, klaarde het weer op. Op
een gegeven moment zag mijn grootvader enige mensen van
een toenmalige visserijmaatschapij met een bootje op de Dordtse Kil varen. Hij wist ze te beroepen en ja hoor, ze begrepen het
en kwamen eraan om ze uit hun isolement te verlossen. Ze zetten de onfortuinlijke griendhakkers over naar Dordrecht en
kregen daarvoor van mijn grootvader een rijksdaalder. Voor die
tijd een heel bedrag. In Dordt namen ze de trein naar BovenHardinxveld en vandaar het veerpontje naar Werkendam.
Mijn grootvader meldde zich bij de griendbaas met de mededeling: 'Verdiend hebben we helaas niets maar om thuis te kunnen komen heb ik wat "verschot".'
Onder verschot worden voorgeschoten reiskosten verstaan.
Maar het antwoord van de griendbaas was: 'Maar dat is voor je
eigen rekening.'
Overmacht gold blijkbaar niet. Geen leuk thuiskomen als je
een vrouw en elfkinderen te eten moet geven.
1996
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Lijkbezorging
Het taxibedrijf waar mijn vrouw parttime in functie is, werkt
nogal eens voor een begrafenisondememing. Meestal betreft
dat taxi's leveren voor begrafenisstoeten, maar zo nu en dan
gaat het om wat ingewikkelder zaken.
Zo ook deze keer. De begrafenisondememer was ingeschakeld, nadat een Belg was overleden op zijn jacht in de jachthayen van een naburig dorp. Het lijk zou hier worden gekist en
dan per lijkauto naar Brussel worden vervoerd.
De begrafenisondememer had een potige chauffeur gevraagd
hem te assisteren met het vervoer naar Brussel.
Zo gezegd, zo gedaan. Zonder problemen vervoerde men de
lijkkist met inhoud naar de Belgische hoofdstad. Na enig zoeken werd het juiste adres gevonden.
Maar nu rezen de problemen. Het bewuste adres bleek een
bovenwoning in de oude binnenstad te zijn. Een smal, uiterst
steil trapje met een haaks bochtje erin gaf toegang tot de bovenverdieping waar een Belgische begrafenisondememing reeds
een stemmige 'chapel ardente' had ingericht. Daar moest de
kist met inhoud dus heen.
Nu waren de ondememer en zijn handlanger weliswaar potige kerels, die dergelijke karweitjes weI vaker opknapten, maar
dat was het probleem niet.
De steile trap en vooral het bochtje deden het hem. Met geen
mogelijkheid kregen ze de zware kist door de bocht. Niet recht,
niet op z'n kant, niet rechtop, op geen enkele manier lukte het.
De kist kon er niet door. Met veel moeite keerde de kist op straat
terug.
Goede raad was duur, want de familie beweerde dat het de
wens van de overledene was, om vanuit zijn eigen woning begraven te worden. Een rouwcentrum in de buurt was dus geen
altematief.
Ten slotte werd de knoop doorgehakt. Op straat, waar een fors
aantal omstanders zich nieuwsgierig had genesteld, werd de

kist geopend. Onze chauffeur sloeg het lijk over z'n schouder
en in de brandweergreep vertrok de overledene de trap op. De
kist volgde in delen.
Hoe de Belgische ondememer het transport naar beneden
heeft geregeld, vermeldt de historie niet.
Dit verhaal tekende ik op uit de mond van de begrafenison1991
dernemer.

- 60 Belezen
Ik had in deze hand, daar, in die kneep een wrat zitten. En die
wrat die kreeg een afmeting van een halve centimeter in het
rond, in die kneep, en ... Als boer moet je handwerk doen met
gereedschap, en dat was zeer pijnlijk. En dat ging op z'n tijd
ontsteken, en daar had ik erg veellast van. En nou had ik een kameraad, die was melkboer, en die kwam hier langs de huizen
melk venten.
Hij zei: 'Piet, je moet met mij meegaan, want ouwe vrouw
Nadort, die kan 'm belezen. En dan gaat die wrat weg.'
'Nou: zeg ik, 'Teun, dat is een mooi verhaal, maar ik geloof er
geen barst van.'
'0, dat geeft niks: zegt hij. 'Je hoeft er niet in te geloven. Het
geeft geen moer.'
Ik yond het weI geinig ook, dus ik ging met Teun mee, naar
een ouwe vrouw van dik in de tachtig. En dat mensje dat zat in
d'r leuningstoel, en ik moest mijn hand op d'r knie leggen, en
zij ging zo zitten: 'Prt, prt, prt.' Te prevelen. En eroverheen strijken en prevelen. Toen het klaar was, toen vroeg ik of het iets
kostte. Nee, het kostte niks. Dat hoefde niet.
Maar ik heb dat een paar weken afgewacht, om Teun een plezier te doen, maar d'r veranderde niets.
Toen kwam ik de volgende dinsdag in Purmerend, de dinsdag
was marktdag, en daar stond - toen kwamen d'r nog veel joden
op de markt in Purmerend - en toen stond er een jood met al154

lerlei tincturen, en die had wrattentinctuur. Zo'n klein flessie,
met een glazen stiffie d'r in. En toen moest ik alle dagen een
bee* zoutzuur - want dat was het! - op die wrat druppelen.
Nou, in twee weken tijd was 'ie verdwenen!
I998
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Ratten
De gebeurtenis heeft zich afgespeeld omstreeks 1930 en is mij
indertijd verteld door een man die er zelfbij geweest is. Het verhaal is niet meer te controleren, want mijn zegsman is overleden (november '82). Aan de waarheid behoeft echter niet te
worden getwijfeld. Hij was een integer mens.
Mijn zegsman werkte met een zekere Klaas en nog een paar
maten in de loods van de co6peratieve landbouwvereniging te
Balkbrug. Veel opslag van veevoer, kippenvoer et cetera. Ratten
en muizen waren dagelijks gezelschap.
In die tijd bestond er in dergelijke bedrijven nog geen kantine; zelfs geen schaftlokaal. Men nuttigde het meegebrachte
twaalfuurtje, zittend op een baal rogge, in de loods.
Op zekere dag, toen ze aldus hun roggebrood met spek en de
warme koffie naar binnen werkten, werd Klaas plotseling besprongen door een bende ratten. Ineenszaten ze overal: onder
zijn armen, op zijn benen, op zijn schouder, in zijn nek. Een
had hij er tussen de knieen geklemd.
Maar Klaas was daar niet van ondersteboven.
Eerst plukte hij de ratten van zijn schouders, in elke hand een
- en drukte toen zijn bovenarmen vliegensvlug met kracht tegen het Hjf, om de zich in zijn oksels genestelde dieren het
vluchten te beletten. Maar op deze manier kon hij met de beesten in zijn handen niet veel beginnen, niet doodgooien of zoo
Daarom: hij kneep ze gewoon dood.
En liet ze vallen.
De rat onder zijn rechterarm was het volgende slachtoffer.
Toen een greep onder de linkerarm, vergezeld van het diepe
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gegrom en het nadrukkelijk uitgesproken doodvonnis van
Klaas: 'Nou jij, donder!'
Met zijn geweldige allesvemietigende kracht smeet hij het
roekeloze dier op de betonnen vloer te pletter. Vlak voor zijn
voeten.
Nummer vijfkwam aan de beurt; die tussen zijn knieen.
'Nou jij, bliksem!' en met een enorme zwieper belandde het
beest bij zijn komuiten op het beton.
Het zesde slachtoffer was het exemplaar dat nog steeds in zijn
nek zat te kriebelen.
Een snelle greep, het grauwende vonnis: 'Nou jij, mormel!',
een rotklap op de vloer - en dat was dat.
Nummer zeven zat argeloos zijn lot af te wachten op Klaas'
knie, toen de ijzeren hand van de doder hem omvatte.
Weer hetzelfde ritueel: 'Nou jij, stinkerd!'
Even hoog in de lucht, een daverende klap, een gil. Afgelopen.
Doodbedaard stak Klaas zijn hand in de broodzak en zette de
maaltijd voort.
Met zeven dooie ratten aan zijn voeten.
Nogmaals: dit is waargebeurd.
Ontzettend jammer dat de getuige niet meer in leven is. Ook
vandaag nog zou hij het verhaal veel mooier verteld hebben dan
ik het hier heb opgeschreven.
I99I

- 62 Henkie er maar aan wagen
Dit verhaal heb ik uit de mond van mijn vader gehoord, ongeveer vijfendertig jaar geleden.
In Kerkdriel hadden wij een familie en die heette Vermolen,
de bijnaam was echter Zwartjes.
Op zekere dag was ouwe Zwartje bij mijn schoonmoeder op
bezoek; het was algemeen bekend dat de Zwartjes met hun grote gezin in die jaren moeilijk konden rondkomen.
Zo gebeurde het vaak dat grote gezinnen doodtrekkers (dat

zijn doodgeboren kalveren) aten, of varkens die de vlekziekte
hadden.
Ouwe Zwartje zat te vertellen dat hij een ziek varken gehad
had, welke aan de vlekziekte kapot was gegaan. Als je echter een
ziek varken met vlekziekte als het kapot was een paar dagen in
de grond stopte, dan verdwenen de vlekken.
Zo ook het varken van Zwartje.
Hij zei: 'Ik heb het varken drie dagen in de grand begraven, en
het er toen uitgehaald; ik heb er toen een stuk van afgesneden
en gebakken. Dit heb ik mijn oudste zoon Henk op laten eten,
om te kijken ofhij er niet dood aan zou gaan. Toen echter bleek
dat Henkie na een paar dagen nog goed gezond was, hebben we
het hele varken opgegeten, en we hebben er niks van gekregen.'
Dus Henkie was het praefkonijn, en daaram gaat bij ons de
1991
spreuk nog steeds rand: 'Henkie er maar aan wagen'.
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De viool
Op 16 januari was mijn schoonvader jarig, iedereen was er, kinderen, ooms en tantes, een paar neven en nichten en dan nog
enkele kennissen. Dit zoals dat in de Amsterdamse Jordaan gebruikelijk is. Hij werd zestig en dus werd deze verjaardag wat
uitgebreider gevierd dan normaal. Na de koffie kwam er al snel
wat sterkers op tafel, na de voetbalbespreking en het politieke
debat werd overgegaan naar de moppenronde. Naarmate de
avond vorderde, steeg ook de stemming, niet in de laatste plaats
door de ingenomen spiritualien.
Het zal een uur of tien geweest zijn toen orne Henk ineens
riep: 'He Bart' (dat is mijn zwager) 'jij kunt toch viool spelen?'
'Nou,' zei Bart, 'dat is wat sterk uitgedrukt.'
'Nou,' riep orne Henk weer, 'ik heb andere verhalen gehoord.'
Waarbij hij bijval kreeg van enkele andere familieleden.
'Jongens,' zei Bart, 'ik heb dat ding toch niet bij me, daar loop
ik toch niet mee naar een verjaardag?'
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Even was het stil, tot ineens neefWillem opmerkte: 'Op een
hoog woont toch die vioolspeler Gerrit die op de brug speelt bij
het Centraal Station?'
Iedereen viel hem bij en Bart moest die viool maar even gaan
lenen, want we wilden nou weleens horen of Bart het nu echt
kon ja of nee.
Zei m'n schoonvader: 'Jongens, schei uit met die onzin. Dat is
Gerrit z'n boterham en die geeft hij niet uit handen.'
'0 nee?' riep neefWillem, 'moet jij eens zien wat hij doet voor
een fles jenever!'
Voordat iemand hem kon tegenhouden, pakte hij een net aangebroken fles jenever en was de trap al af naar een hoog.
'Die krijgt hij van z'n levensdagen niet,' zei Bart.
Maar binnen de kortste keren was Willem weer terug, en ja
hoor; met de viool en zonder fles jenever. Dus Bart was niet zo
goed ofhij moest weI spelen. Na het hele ritueel van de snaren
op de juiste spanning brengen, of hoe dat ook heten mag, begon Bart te spelen.
Het moet gezegd, niet eens onverdienstelijk, zelfs bekende
melodieen. De stemming zat er al goed in, en werd alleen maar
beter. Zelfs werd, zo goed en zo kwaad als dat ging, de polonaise ingezet, en het gezang was niet van de lucht.
Op een gegeven moment riep Bart: 'Jongens, even een pauze,
want ik moet eerst m'n keel smeren,' en hij legde de viool op
een stoel.
Daar kon iedereen zich weI in vinden, dus ploften ze allemaal
op hun stoel, ook tante Annie, juist ja, op de stoel met de viool.
Een hevig gekraak was het gevolg en opeens werd het doodstil ... Tot m'n schoonvader de stilte verbrak met een paar kemachtige woorden, waar geen woord Frans bij zat.
Ja, wie ging het Gerrit vertellen? Iedereen vond dat Willem dat
zelf moest doen, maar Willem deed dat voor geen goud. Wie
dan weI? Niemand was bereid naar beneden te gaan met deze
boodschap.
Opeens zei orne Bertus: 'Jongens, we doen allemaal wat in de
hoge hoed en als er maar genoeg in zit, gaat er vast weI iemand.

Aileen moeten we een goed verhaal hebben. En anders loten
we.'
Zo werd afgesproken.
Na een halfuur was het verhaal het volgende geworden: degene die naar beneden moest, uiteraard met de gebroken viool,
zou zingend de trap af gaan. Als hij dan nog een paar treden van
een hoog af was, zou hij zich laten vallen en gaan liggen kermen. Gerrit zou dan naar buiten komen en hem zien liggen en
Gerrits woede zou, zo was de gedachte, wat milder zijn. Maar
ondanks het, voor die tijd, niet onaanzienlijke bedrag van 73
gulden, was er niemand bereid deze missie op zich te nemen.
Na loting, en hoe bestaat het, was Willem de klos, of er hogere
machten in het spel waren, leek het weI. En nog altijd verdenk
ik m'n schoonvader ervan dat hij even voor die hogere macht
gespeeld heeft.
Even later vertrok Willem met lood in z'n schoenen naar beneden. Vanaf drie hoog waren dat twee trappen. Zo goed en zo
kwaad als dat ging stonden we elkaar te verdringen boven aan
de trap. En ja hoor: ineens hoorden we een gebolder en een gegil; dat was Willem met z'n act. Maar het gegil duurde wel erg
lang naar onze mening... Gerrit had allang de deur open moeten hebben, en Willem maar gillen...
Op een gegeven moment zijn we naar beneden gegaan, en
daar lag Willem met een van pijn vertrokken gezicht. We dachten nog: hij speelt het wel goed! En Willem maar gillen. Toen iemand hem overeind wilde trekken, begon hij nog harder te gillen. Wat was het geval? Hij had echt een dubbele beenbreuk. En
wat denk je? Gerrit was niet thuis; die had z'n wekelijkse klaverjasavond.
I998
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MODERNE SAGEN

Na de traditionele sagen zijn de moderne sagen gekomen. Het
moderne leven heeft zijn eigen sagen voortgebracht, onder andere doordat de angst voor de duivel heeft plaatsgemaakt voor
andere bedreigingen zoals het aids-virus en orgaan-diefstal.
Met verhalen over deze laatste onderwerpen betreden we het
domein van de moderne sage of stadssage, die in zeker opzicht
toch voortzettingen zijn van de traditionele sagen. Onderzoekers hebben overigens de grootste moeite om de modeme sagen te vangen onder een adequate term. In het Engels zijn benamingen voorgesteld als: 'belief legend', 'adolescent legend',
'modem legend', 'contemporary legend', 'migratory legend',
'urban legend' en 'foaftale' (foaf = friend of a friend).
De moderne sage is doorgaans een sterk verhaal. De verteller
heeft het gehoord van 'een vriend van een vriend' en bezweert
meestal dat het waargebeurd is. Het verhaal kan soms ook een
kern van waarheid bevatten - ongeveer een op de tien modeme
sagen zijn (min of meer) waar. Maar in de meeste gevallen zijn
de gebeurtenissen de bewuste 'vriend van een vriend' toch niet
echt overkomen. De verhalen kunnen een hoge ornloopsnelheid en een brede verspreiding hebben: de 'ware' gebeurtenis
zou zich verspreid over het hele land hebben voorgedaan. am
een voorbeeld te geven: als we de vertellers mogen geloven, dan
is er in talloze shoarmazaken sperma in de knoflooksaus aan-

getroffen. Het is gebeurd in Arnhem, ieiden, Delft, Den Haag,
Utrecht, Rotterdam, Enschede en Amsterdam. Dit is dan nog
een tamelijk willekeurig rijtje steden, uit verhalen die toevallig
in de Volksverhalenbank van het Meertens Instituut terecht
zijn gekomen. Volgens de verhalen zijn nogal wat mens en ziek
geworden, en zijn hun magen in het ziekenhuis leeggepompt.
Modeme sagen confronteren de luisteraar met de gruwelen,
angsten, vooroordelen, fobieen, frustraties, irritaties en wensdromen van het modeme leven. Verhalen stellen vertellers in
staat om op een narratieve manier uit te spreken wat rechtstreeks niet altijd mogelijk of politiek correct is. In het geval van
het knoflooksaus-verhaal wordt de verdenking verwoord dat het
er in etnische eettenten niet altijd even fris aan toegaat, en dat de
islamitische eigenaars er curieuze methoden op nahouden om
hun rninachting voor de Nederlandse clientele tot uitdrukking
te brengen (in verhalen uit Amerika wordt er overigens door het
personeel van fastfood-restaurants in de mayonaise gemasturbeerd uit onvrede met de werkomstandigheden en de karige beloning). Modeme sagen gaan behalve over besmet voedsel, aids
en orgaanroof ook over bizarre ongelukken, stralingsgevaar, inbraak, pijnlijke misverstanden, complotten, drugscriminaliteit,
computer-virus sen en lustrnoord. Ook een waar verhaal (bijvoorbeeld een bizar doch verifieerbaar verhaal dat door de media wordt verspreid) kan als volksverhaal een eigen leven gaan
leiden en (soms met aanpassingen in de plot) uitgroeien tot een
modeme sage. Veel van de modeme sagen vinden hun oorsprong in de Verenigde Staten, maar weten via de modeme
transportmiddelen en media spoedig ook Europa en de rest van
de wereld te bereiken. Net als de meeste andere volksverhalen,
vorrnen de modeme sagen intemationale vertelstof. De moderne sage wordt geacht vooral te circuleren in stedelijke gebieden
onder jongere, hoger opgeleide vertellers - vandaar een begrip
als 'stadssage' of 'urban legend'. Nader onderzoek heeft evenweI uitgewezen dat nogal wat 'stadssagen' gewoon een 'ruraal'
verleden hebben, en dat de modeme sagen evengoed buiten de
grate steden bekend zijn en verteld worden - ook door ouderen.

In de Verenigde Staten is niettemin het begrip 'urban legend'
het meest ingeburgerd geraakt, mede door de succesvolle publicaties van de volkskundige Jan Harold Brunvand. In Nederland wordt de modeme sage in de volksmond meestal een sterk
verhaal of een Broodje Aapverhaal genoemd, dit laatste naar het
boekje Broodje Aap van Ethel Portnoy. Afgezien van minder
adequate benamingen als 'pseudo-anekdote' en 'asfaltsprookje', lijken in het Nederlands begrippen als 'stadssage' en 'modeme sage' nog het best bruikbaar. In Nederland zijn modeme
sagen verzameld en gepubliceerd door Ethel Portnoy en Peter
Burger.
Net zoals er typencatalogi gemaakt zijn voor sprookjes en sagen, zo heeft Jan Harold Brunvand een eerste poging ondemomen om de modeme sagen te classificeren in 'A type-index of
urban legends'. Hij onderscheidt categorieen sagen over auto's,
dieren, horror, ongelukken, seks en schandalen, misdaad, zakenleven, overheid, beroemdheden en universiteit. Het knoflooksausverhaal kan bijvoorbeeld gecatalogiseerd worden als
BRUN 05515, 'Masturbating into Food'. De hoeveelheid intemationale modeme sagen blijft aIleen maar aanwassen. Hiema
worden ook enkele verhalen afgedrukt, die nog niet tot de intemationale canon gerekend kunnen worden. Sommige verhalen hieruit hebben aan het Meertens Instituut een voorlopig typenummer toegewezen gekregen, indien er sprake is van een
aantoonbare traditie (zie 'Bronnen en Aantekeningen' achterin:
TM 6003, 'Bescherrnengel biedt bijstand'; TM 60Il, 'De fiets bij
het vuilnis'; TM 4701, 'God spreekt Nederlands'; TM 6014,
'Deux Chevaux-lore'; en TM 6036, 'De gestolen creditcard').
De hier gepubliceerde modeme sagen stammen zonder uitzondering uit de jaren negentig van deze eeuw. Enerzijds omdat de wat 'oudere' modeme sagen al meerrnalen gepubliceerd
zijn in andere bundeltjes, anderzijds omdat er in de jaren negentig vanuit het Meertens Instituut weer actief verzameld is.
Een aantal modeme sagen is afkomstig uit de Volkskundevragenlijst van 1991, waarin naar sterke verhalen werd gevraagd.
Andere modeme sagen zijn uit de krant afkomstig, of via het

World Wide Web tot ons gekomen. Maar een niet onaanzienlijk
deel van de modeme sagen is door medewerkers van het Meertens Instituut uit de mond van vertellers opgetekend.
De modeme media spelen geen geringe rol in de verspreiding
van hedendaags sagenmateriaal, zoals in 1994, toen het bericht
de wereld overging van een kunstgebit dat teruggevonden was
in een kabeljauw. Meneer Cor Stoop uit Heerhugowaard was
tijdens een vistoch* zeeziek geworden en had zijn bovengebit
over de reling gebraakt. Drie maanden later ving meneer Hugo
Slamat uit Amsterdam een kabeljauw, en bij het schoonmaken
trofhij in de maag een kunstgebit aan. Stoop vervoegde zich samen met een joumalist bij Slamat, paste het gebit en... het zat
als gegoten. Het verhaal vertoont onmiskenbaar overeenkomsten met het Vrouwtje van Stavoren, dat haar in de Zuiderzee
geworpen ring terugvond in een vis. Later bleek er sprake te zijn
van een practical joke door twee taxichauffeurs, die een gebit in
de gevangen kabeljauw van Slamat hadden gestopt, geinspireerd door weer een andere modeme sage over een opgevist
kunstgebit (zie hiema: 'Dagje vissen') - maar dit werd niet
breed uitgemeten in de media.
Dit laatste verhaal behandelt een wat vrolijker materie dan de
meeste modeme sagen, die tamelijk pessimistisch van toon
zijn, en de luisteraars streetwise maken voor de gevaren die van
alle kanten op hen loeren in het modeme leven. Angsten en
vooroordelen worden in modeme sagen verwoord, bedoeld om
te griezelen en te waarschuwen. Niettemin wordt er om de
sagen ook gelachen, al was het maar uit leedvennaak, of om de
lugubere grofheid van de verhaalde ellende. Soms is de grens
tussen een modeme sage en een mop bijzonder vaag (zie bijvoorbeeld 'De man die van witte bonen hield'). Het hangt van
de intentie van de verteller af, tot welk genre een verhaal behoort: presenteert hij de vertelling als waargebeurd of als grap?
Er is weleens een vergelijking getrokken tussen een modeme
sage en een virus. Een sage zou opgevat kunnen worden als een
mind virus, een breinvirus. Om zich voort te planten, moet de
sage overgebracht worden van het ene menselijke brein naar

het andere. Een sage parasiteert op de mens om zijn genen te
kunnen doorgeven. Een succesvolle sage heeft de beste kans
om te overleven (,Dat is een goed verhaal, dat moet ik aan iemand doorvertellerr). Analoog aan epidemieen kunnen we als
het ware golfbewegingen in de verspreiding van sagen onderkennen. De sage als breinvirus blijkt bovendien in staat om te
muteren - soms is een succesvolle mutatie noodzakelijk om levensvatbaar te blijven. Zoals zich bij infecties anti-lichamen
ontwikkelen, zo kunnen er ook anti-sagen ontstaan die de 'originele' sagen op de korrel nemen en soms onschadelijk maken.
Helaas blijft de vergelijking met een breinvirus steken in een
analogie, en is de overeenkomst niet reeel. Sagen zijn menselijke voortbrengselen, en geen losse entiteiten. Een sage heeft een
boodschap, een virus niet. Een sage heeft niet werkelijk een ingebouwde drang tot overleven. Tot slot mag men zich afVragen
of sagen de gezondheid kunnen bedreigen...
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Burengerucht
Een echtpaar hoort 's avonds bij de benedenburen nogal wat
herrie. Naar het geluid te oordelen bedrijven ze hartstochtelijk
de liefde. Het duurt nogal lang en het wordt steeds lawaaiiger.
Het echtpaar begint met bezemstelen op de grond te bonzen,
maar de herrie houdt niet op. Ook beneden op de voordeur bonzen helpt niet. Na een tijdje begint het kabaal het echtpaar toch
weI de keel uit te hangen en de politie wordt gebeld. De politie
constateert dat er inderdaad sprake is van burengerucht, maar
ook na herhaaldelijk aanbellen en kloppen wordt er niet opengedaan. Uiteindelijk besluiten de agenten om toch maar de
deur te forceren. Pas als de agenten de slaapkamer komen binnenlopen, kijkt het vrijende paar verschrikt op. Dan zien de
agenten op elk nachtkastje een gehoorapparaatje liggen.
1995
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Aangeslagen
Mijn vader vertelde onder andere dat een gezeten burger in het
dorp nog voor meester in de rechten gestudeerd had maar de
studie niet afgemaakt had. Dit was een eigenaardig man en de
wiIdste verhalen doen nog de ronde. Een sprak mij bijzonder
aan. Deze man moest voor de rechter verschijnen omdat hij iemand een mep tegen het hoofd had gegeven. Hij werd hiervoor
beboet, en hij vroeg de rechter of dit altijd zoveel kostte.
'Inderdaad,' zei deze.
Toen sprak hij de onvergetelijke woorden: 'Dan betaal ik direct maar voor twee keer,' en hij gaf dezelfde persoon meteen in
de rechtbank nog een mep.
I99I
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De lifter
Het onderstaande verhaal heb ik gehoord van een kennis in
Hilversum in november 199I.
De kennis reed in november op een rijksweg in de buurt van
Laren (Noord-Holland). Een lifter die langs de weg stond, heeft
hij uitgenodigd om plaats te nemen in zijn auto. Naast de kennis gezeten, begon de lifter een gesprek. De inhoud van het overigens korte gesprek is niet te betitelen als alledaags. Het was
meer een monoloog waarin de lifter een appel deed aan de kennis zich te bezinnen op wat meer spirituele waarden in het leven. Hierbij werd het aanstaande kerstfeest gememoreerd.
Heel plotseling was van een concreet waarneembaar mens niets
meer waar te nemen. Volkomen onthutst zette mijn kennis zijn
auto aan de kant van de weg. Politieagenten die een verkeerscontrole uitoefenden maanden hem weerverder te rijden en vertelden
hem een zelfde verhaal die middag vaker gehoord te hebben.
De streekkrant van Hilversum plaatste ook een berichtje
I99I
waarin de 'vreemde' voorvallen waren vermeld.
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Opa op drift
Opa mag met zijn zoon en zijn gezin op vakantie naar Italie.
Met de caravan. Opa bezwijkt aan een hartaanval. am een hoop
problemen te omzeilen besluit het gezin meteen op te breken,
het lijk in de caravan clandestien over de grenzen te brengen en
het overlijden in eigen land plaats te laten vinden. Aan de Zwitserse grens blijkt dat de zoon zijn paspoort bij de campingbeheerder heeft laten liggen. am tijd te winnen wordt de caravan
zolang afgekoppeld en rijdt de auto haastig naar de camping.
Bij terugkomst aan de grens blijkt de caravan (met lijk en all te
1991
zijn gestolen. Nooit meer iets van gehoord...

- 68 Klein versus groot
Ik heb het verhaal gehoord van een Amsterdammer, een jaar of
tien terug. Het gaat zo:
Langs de gracht is een parkeerplekje open. Aan de ene kant
komt een 2cv'tje (een Deux Chevaux) aangereden en uit de andere richting komt een dikke Mercedes aan. Het 2cv'tje draait
snel het parkeervakje in. De bestuurder stapt uit en zegt: 'Voordeel van een kleine auto.' De woedende Mercedesbestuurder
ramt de 2CV zo de gracht in en roept: 'Voordeel van een grote
1998
auto!'
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Aan de ketting
Er gaat een disco uit. Een bende opgewonden, half of geheel
dronken skinheads bedreigt de rustige bezoekers. Een van hen
weet nog net te ontsnappen aan een vent die hem met een ketting achtema zit. Het is kantje boord. Als hij zijn autoportier
met een smak dichtgooit, blijft de ketting ertussen geklemd zit-

ten. Vol gas spuit de bezoeker weg. Als hij thuis uitstapt, blijkt
aan de ketting een afgerukte hand te zitten.
Bovenstaand verhaal is voor waar verteld. Steeds had men het
gehoord van iemand die iemand kende die het gehoord had van
iemand (soms met naam en toenaam) die er zelfbij was of iemand kende die erbij was of die de betroffenen kende.
I99I
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Chinees eten
Een zeer reislustig echtpaar had ditmaal als bestemming China
gekozen. Met hun hondje, dat gewend was overal met hen mee
naar toe te reizen, zaten ze dan de eerste dag na aankomst in
een keurig restaurant. De ober kwam en overhandigde hun de
spijskaart, maar voordat zij hem raadpleegden wees de echtgenoot eerst op het hondje en toen in zijn geopende mond, ten teken dat het hondje ook wat te eten moest krijgen. De ober knikte begrijpend, vriendelijk glimlachend en nam het hondje mee
naar achteren.
'Wat aardig,' zei het echtpaar tegen elkaar. 'Krijgt 'ie zeker in
de keuken wat te eten.'
Intussen hadden ze de menukaart bestudeerd en hoewel ze
reeds geruime tijd hun keuze hadden bepaald, kwam de ober
maar niet terug om hun be stelling op te nemen. Eindelijk, na
een hele tijd wachten, was hij daar met een grote welgedekte
schaal, richting tafeltje van echtpaar.
'Maar we hebben toch niets besteld?' vroegen ze zich verwonderdaf.
Het deksel van de schaal werd opgetild. Echter, bij de aanblik
van het gerecht slaakte de vrouw een ijselijke kreet en viel flauw.
Midden tussen een heerlijk geurend vleesgerecht prijkte het
kopje van hun hondje!
I998
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Haan
Toen ik in de zestiger jaren enige tijd werkzaam was als administrateur van de Nederlands Hervormde gemeente te Deventer deed over een der plaatselijke predikanten het volgende verhaal de ronde.
Toen de dominee in de wijk was komen wonen, hadden de
buren al snel in de gaten dat hij niet alleen in zijn beginjaren
een plattelandsgemeente had gediend. Nee, hij moest zelfs weI
van boerenafkomst zijn. Want midden in de lange pastorietuin
werden enkele hoge struiken geplaatst en daarachter kwam een
moestuin. Daarin stonden naast enkele rabarberplanten met
hun grote bladeren ook bonenstokken voor de snijbonen en
verder boerenkool en spruitkoolplanten.
Maar dat was nog niet alles ... Op een morgen werd de buurman wakker van iets wat hij totaal niet verwacht had, maar wat
er weI degelijk was. Hij stootte zijn vrouw wakker en zij bevestigde met een slaperig hoofd zijn vermoeden... Er kraaide een
haan!
Het was amper halfzes en dan zo wakker te worden gemaakt.
'Wie doet nou zoiets?' vroeg de buurvrouw terwijl zij het gordijn iets opzij schoof om, tegen de eerste priemende zonnestralen in, in de achtertuinen de nachtbraker te ontdekken.
'Kom es kijken: klonk het meer gebiedend dan verzoekend.
'Ja, wie zou dat nou doen?' was buurmans korzelige antwoord
en hij trok het kussen over zijn hoofd met de gesmoorde kreet:
'Gdijijijijn diiii!'
Binnen een paar dagen was bij de winkelwagen van de melkman en ook op andere plaatsen het hanengekraai-met-zijn-gevolgen het gesprek van de dag.
Moest dat nou zo in deze toch nette straat?
Die dominee moest toch weI handig zijn. Ze hadden hem weI
een middag lang horen timmeren. En buurtkinderen wisten te
vertellen dat dominee achter in de schuur een nachthokje had

gemaakt, dat via een gat in de wand in verbinding stond met
een kleine kippenren in de tuin.
In enkele weken was het ongenoegen over het vroege ontwaken zo toegenomen, dat uit de buurtbewoners een vrijwilliger
werd aangewezen om aan de dominee te vragen zijn kippenhobby in te ruilen voor een minder luidruchtige vrijetijdsbesteding. Edoch, de rustbepleiter keerde onverrichter zake bij de
slapelozen terug. De herder bleef niet alleen bij zijn schapen
maar ook bij zijn kippen. Tot overmaat van ramp had de wakkerezielenherder verklaard dat hij er zelf geen last van had, er
zelfs gewoon doorheen sliep.
Men besloot naar rigoreuzere middelen te grijpen.
Kraaide de gevederde nachtwacht steeds om halfzes?
En wekte hij dan niet zijn eigen baas?
Een aantal dagen achtereen rinkelde 's morgens om vijf uur
de telefoon bij de stichtelijke pluimveehouder. En steeds klonk
er die ene vraag: 'Dominee, gaat over een halfuur misschien uw
haan weer kraaien?'
De telefoonactie had succes. Een week later was de ochtendrust hersteld. Haan, kippen en kippenren waren op een dag uit
de pastorie-tuin verdwenen. De predikant was - voor hem niet
ongebruikelijk - op de knieen. De buurt haalde verlicht adem.
Maar deze haan had nog weI een staartje ...
Want een week lang schrokken in zo'n zeven woningen rondom de pastorie 's morgens om halfzes de bewoners wakker. Een
opgewekte stem verkondigde door de telefoon steeds dezelfde
blijde boodschap: 'De haan is weg; u kunt verder rustig blijven
1991
slapen:
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De bedorven bruiloft
In Gelderland, waar mijn vader geboren is, was een bruiloft die
thuis werd gevierd. Er was gebak en iedereen nam ervan. Op
een gegeven moment komt opa in de keuken, en ziet de kat van

het gebak smullen. Hij jaagt de kat weg, en rommeltwat aan het
gebak zodat je er niets meer van ziet, en besluit er niets van te
vertellen.
Een uur later komt opa buiten en ziet de kat liggen. Dood.
Nee he, het gebak was niet goed, denkt opa. Hij gaat weer naar
binnen en moet nu de gasten vertellen wat er aan de hand is.
Grote paniek. Iedereen besluit om naar het ziekenhuis te
gaan om de maag leeg te laten pompen. Zo gezegd, zo gedaan.
Het feest was afgelopen.
's Avonds gaat de bel. De buurman komt binnen en vraagt:
'Heb je de kat gevonden?'
'Ja, hoezo?' vraagt opa.
'Nou, ik heb hem aangereden, en ik zag dat hij doodwas,
maar ik denk: ik zeg het weI een andere keer, want hier was
bruiloft.'
I998

- 73 Dagje vissen
Met een visboot de Oosterschelde of de Noordzee op is een toeristische attractie van de eerste orde. Veel Zeeuwen en nietZeeuwen bewaren aangename herinneringen aan zo'n dagje
zee, wind en zon.
Onlangs had een personeelsvereniging een boot voor een
dagje afgehuurd. Bij het ochtendkrieken had een groep mannen en vrouwen gewapend met hengels, aas en andere visattributen zich op de aanlegsteiger verzameld. Nu was het weer weI
niet optimaal te noemen. WeI scheen de zon en was de temperatuur aangenaam, maar er stond een stevige bries.
Maar dat mocht de pret niet drukken! In opgewekte stemming ging men aan boord en men vertrok naar de visgronden.
Toch waaide het harder dan men aanvankelijk dacht. Buitengaats bleek er een complete storm te staan. Een aantal aspirantvissers kreeg het al spoedig te kwaad. De zeeziekte sloeg bij
sommigen in alle hevigheid toe, vooral toen de juiste stek was
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bereikt en het schip voor anker ging. De mensen met zeebenen
sloegen het aas aan de haak en begonnen te vis sen. De vangsten
bleken goed en door zo'n zeetje laat je je tach niet uit het veld
slaan? De lieden met wat rninder vaste zeebenen en onwillige
magen ontdekten weldra dat je beter aan dek in de wind kon
staan dan beneden in de benauwde, warme kajuit vertoeven.
Daarom besloten sommigen in al hun ellende tach maar een
hengeltje uit te werpen.
Maar toen gebeurde het! Bij het inhalen van de hengel moest
een visser plotseling zelf de vissen voeren. En dat zou nag niet
zo erg geweest zijn, ware het niet dat bij het ornkeren van zijn
maaginhoud zijn kunstgebit mee verdween in de golven.
Enkelemedehengelaars hadden hetzien gebeuren en bedachten gelijk een grap. Jolig geworden door wat alcoholische
versnaperingen wisten ze een van hen, oak in het gelukkige bezit van een kunstgebit, zo gek te krijgen dat hij mee wou werken. Snel werd diens kunstgebit aan de vislijn geknoopt en te
water gelaten.
Plotseling riepen ze: 'Jan, nu heb je geluk! Je gebit zit bij Kees
aan de lijn.'
Ongelovig kwam de ongelukkige visser naderbij. En werkelijk: aan het vistuig van Kees bengelde een prothese.
'Ik zou maar es passen!' klonk het.
Jan propte het kunstgebit in z'n mond, rukte het er even snel
weer uit en zei: 'Dat past totaal niet, dat is niet van mij!' en hij
smeet gelijk het opgeviste gebit over de reling.
's Avonds verlieten twee vissers met mummelmondjes de visboot. De rest lag in een deuk.
N .B. Dit verhaal hoorde ik enige tijd geleden aan de koffietafel
op mijn vroegere school. De leerlingenvereniging gaat namelijk geregeld vissen en een begeleidend docent had dit verhaal
voor 'waar' horen vertellen.
I99I
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De man die van witte bonen hield
Een man is zijn hele leven al gek op witte bonen in tomatensaus, maar hij heeft een probleem: hij wordt er zo winderig van.
Met zijn trouwen heeft hij zich voorgenomen om nooit meer
witte bonen in tomatensaus te eten, want dat wi1 hij zijn vrouw
niet aandoen. Vier jaar lang houdt hij het vol. Maar op een dag
loopt hij langs een restaurant en ruikt: witte bonen in tomatensaus. Hij kan de verleiding niet weerstaan, gaat naar binnen en
eet niet een, niet twee, maar drie borden witte bonen in tomatensaus. En dan begint het: pffrrt, pffirt.
De man Ioopt naar huis; pffrrt, pffrrt. Voor hij aanbelt, perst
hij er nog een £linke uit: pppfffffrrrrrt. Zijn vrouw doet open:
'Schat, ik heb een verrassing voor je. Maar dan moet ik je weI
even blinddoeken.'
De man krijgt een blinddoek om en zijn vrouw zet hem aan
de eetkamertafel neer.
'Niet spieken hoor,' zegt zijn vrouw en ze loopt naar de keuken.
Snellaat de man nog eventjes een Ianggerekte wind: pppfffrrrt! En hij wappert met zijn jasje.
Zijn vrouw komt terug en doet zijn blinddoek af. En wat denk
je? ..
Zitten d'r nog twaalf mens en aan tafel!
I994

- 75 De drogist
Een meisje vraagt haar vriendje om vrijdagavond bij haar ouders te komen eten. Omdat dit een hele stap is, kondigt het
meisje bij haar vriendje aan dat ze daama met hem uit wi1 gaan
en dan voor het eerst met hem wi1 vrijen. De jongen is vreselijk
blij maar is nog nooit met een meisje naar bed gegaan, dus hij
gaat naar de drogist om condooms te halen. De drogist is erg behulpzaam en een uur lang vertelt hij de jongen alles over seks

173

en condooms. Bij de kassa vraagt de drogist of de jongen een
pakje van drie, tien, of twintig wil. De jongen wil een pak van
twintig, aangezien dit de eerste keer is en hij weI een tijdje bezig zal zijn. Die avond komt de jongen bij de ouders aan, en het
meisje doet open. Ze is erg enthousiast en ze gaan meteen aan
tafel. De jongen stelt gelijk voor te bidden en gaat met gebogen
hoofd zitten. Na een minuut zit de jongen nog steeds met zijn
hoofd gebogen te bidden. Na tien minuten nog steeds. Na twintig minuten met gebogen hoofd te hebben gezeten buigt het
meisje naar hem toe en zegt: 'Ik heb nooit geweten dat je zo religieus was!'
De jongen antwoordt: 'Ik heb nooit geweten dat jouw vader
drogist was!'
1998
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Sperma in de knoflooksaus
(Van een onzer verslaggevers)
'Ik kan het niet genoeg benadrukken: het is een gerucht en meer niet: zegt A. Atteya, eigenaar van shoarma-grillroom de Piramiden op de Amsterdamsestraatweg, een beetje
geirriteerd. Hij reageert hiermee op een steeds vaker gehoord
gerucht dat er in zijn knoflooksaus sperma zou zitten. Het is,
zegt hij, een uit de duim gezogen praatje, dat een ware bedreiging zou kunnen gaan vormen voor zijn bedrijf. Een woordvoerder van de Keuringsdienst van Waren bevestigt dat het verhaal op Ieugens berust.
'Vraag mij niet wie dit verhaal de wereld in heeft geholpen,
want dat weet ik niet: zegt Atteya. 'Misschien weI een of andere
concurrent. Het begon ongeveer een maand geleden allemaal
nog onschuldig. In het begin kon ik er, net als mijn klanten, nog
om Iachen.' Het gerucht begon vervolgens echter steeds grotere vormen aan te nemen en ging een eigen Ieven Ieiden.
'Het werd voor mij pas ernst toen een goede vriendin me vertelde dat ze gehoord had dat het bericht in de krant zou hebben
UTRECHT -
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gestaan. Een man van de Keuringsdienst van Waren zou, volgens dat bericht, echt sperma in mijn saus geconstateerd hebben. Vervolgens vroeg ze mij ofhet waar was. Ook zij begon te
twijfelen. Ik was woedend. Vooral omdat deze dienst vijf of zes
dagen van tevoren nog was komen controleren en toen niks gevonden had. Ik zou de winkel ook al verkocht hebben. Nou, ik
zit hier nog steeds:
Het gerucht heeft de eigenaar van de shoarmazaak nog geen
schade berokkend. 'Maar daar gaat het mij in eerste instantie
niet om: zegt Atteya. 'Het betreft natuurlijk ook de andere
shoarmazaken in Utrecht. Voor deze kan het natuurlijk ook gevolgen hebben, want er zijn altijd mensen die het geloven.'
Ambtsgeheim
Volgens C. Egelmeers van de Keuringsdienst van Waren is het
gerucht onzin. 'Het is een of andere onsmakelijke grap, op
niets gebaseerd. We weten dat het gerucht de ronde doet: Het
bericht dat de informatie afkomstig zou zijn van een medewerker van zijn dienst, verwijst hij ook naar het rijk der fabelen:
'Onze mensen hebben een ambtsgeheim: zegt hij.
De Keuringsdienst van Waren houdt regelmatig inspecties bij
de diverse shoarmazaken in Utrecht. 'Hierbij controleren we
alle etenswaren en instrumenten die bij de bewerking gebruikt
worden. Als er dus bijvoorbeeld sperma in een saus zou zitten,
zouden we het gevonden moeten hebben. Dit is dus niet het geval: zegt Egelmeers.
Ook de afdeling Bijzondere Wetten van de gemeentepolitie
Utrecht, belast met de controle op navolging van wetten op het
gebied van onder andere de horeca, neemt het gerucht niet serieus. Bij deze afdeling is ook nog geen klacht hierover binnengekomen. H. Hoogendoom: 'Ook wij zijn op de hoogte van het
bestaan van het gerucht. Toen wij het hoorden, moesten we gewoon lachen. Hoe komen ze erop!'
1996
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- 77 Beschermengel
Het waren godsdienstige mensen en zij hadden in hun omgeving weinig opbouwende verkondiging. Nu hadden zij een
vriend in Zwitserland, die nodigde hen uit voor een religieuze
bijeenkomst.
Met groot verlangen gingen zij op pad. Zaterdagavond werden ze verwacht. Maar circa 25 kilometer voor Karlsruhe hoorden ze een rare tik in de achterwielen. Op de vluchtstrook bleek
dat het achterwiel en de as zeer warm waren. WeI, voorzichtig
doorgereden naar de eerste afslag van de snelweg, naar een garage. Het was vrijdagavond en de garage was juist aan het sluiten. Morgen waren ze de eerste. Toen bleek dat het achterlager
stuk was (het was een grote Ford) en zij hadden geen vervangend lager. WeI konden zij er een krijgen in Karlsruhe. En aangezien het laatste stukje ook goed was gegaan, werd het advies
gegeven niet te hard te rijden, dan ging het mogelijk weI. Zij
weer op weg, maar ook daar alles gesloten. Volgende raad: ga
naar Stuttgart, daar zijn ze altijd open. Met veel bidden en hopen dus weer op weg. Zou hun verlangen dan toch beschaamd
worden?
Ook die garage gaf geen hulp. Wat nu? Na een opnieuw emstig gebed gingen ze toch maar weer trachten verder te gaan.
WeI over de binnenwegen. Dat duurde langer, maar het viel
hun op dat het tikken niet meer erger werd, ja zelfs iets minder,
of was dat verbeelding? Nee hoor, ze kregen opnieuw moed.
WeI moesten ze naar Beathenberg bellen, want zij mochten
daar niet laat aankomen. Na veel praten was het geregeld. De
zondagmorgen mocht het dan dit keer weI.
Ze ovemachtten onderweg en kwamen zondagmorgen aan
op de tijd dat de mens en de zaal in gingen; zo in reiskleding zijn
ze ook gegaan. Erg dankbaar, God had hun wensen en gebeden
verhoord.
Maandag reden zij naar de garage, zij wilden opnieuw een
deskundig oordeel over de mogelijkheden van de auto.

Na enkele uren konden ze de auto ophalen. En wat bleek?
De garagehouder zei: 'Ik heb ailes nagezien, schoongemaakt
en gewassen, maar ik kan geen krasje op het lager vinden.'
Ze betaalden aIleen de werkuren. Voor hen stond het vast! De
Here God had hun verlangen gezien en de auto gemaakt. Was
er ondanks ailes toch een beschermengel bij hen aanwezig?
1991
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Fiets
Dit is mij verteld als een waargebeurd verhaal. Op de dag dat in
Alphen aan de Rijn het grofvuil wordt opgehaald, rijdt er altijd
een man op een bakfiets voor de vuilniswagen uit om te zien of
er nog wat bruikbaars op de stoep staat.
Een postbode moet een aantal brieven bestel1en in een flatgebouw. Hij stalt zijn fiets langs de stoeprand en loopt de flat in.
Op dat moment komt de man met de bakfiets aanrijden.
Hij bekijkt de fiets. Wat een oud lijk, denkt hij bij zichzelf,
maar de wielen lijken hem nog weI bruikbaar. In een oogwenk
heeft hij de wielen van de fiets gesloopt, legt ze op zijn bakfiets
en rijdt weg.
Als de postbode de flat uit komt lopen, ziet hij tot zijn schrik
aileen nog maar het frame van zijn fiets bij de stoep staan. Gelukkig staat in een nabijgelegen flat een vrouw op het balkon
die alles heeft gezien. Zij roept de postbode toe wat er gebeurd
is en gebaart in welke richting de man met zijn bakfiets gereden
is.
De postbode begint te rennen en een paar straten verder heeft
hij de man met de bakfiets ingehaald. Op hoge toon eist hij zijn
fietswielen terug.
Even later loopt de postbode terug naar zijn fiets met in iedere hand een wiel. Helaas is nu het frame inmiddels meegenomen door de vuilnismannen.
1995
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IJskoud
Mijn verhaal heb ik gehoord in de supermarkt waar mijn man
en ik beiden werken. Ze probeerden me op de mouw te spelden
dat er in een warme zomer een man onwel was geworden bij de
kassa; hij begon hevig te transpireren en viel bewusteloos neer.
De ambulance werd gebeld en wat bleek? De broeder nam de
hoed van het hoofd van de man en daaronder had hij een diepvrieskip gestopt. Doordat het zo warm was en hij het ijskoude
product op zijn hoofd had verstopt, was hij onwel geworden.
Het was dus geen zweet, maar water van de ontdooiende kip dat
langs zijn gezicht naar beneden dreef.
Zo zijn er van dit verhaal ook uitvoeringen van gestolen vissticks en een vrouw die had geprobeerd om deze diefstaltruc uit
te voeren met biefstuk zodat er dus zelfs bloed van onder haar
hoed en langs haar gezicht had gelopen.
I998
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Superheld
Dit is gebeurd in Oegstgeest. Misschien is het weI een 'urban legend', maar er wordt beweerd dat het echt gebeurd is.
In een flat denken mensen 's ochtends een zwak hulpgeroep
te horen bij de buren, maar ze gaan er niet op in. WeI zien ze
aan de galerijkant dat de gordijnen nog dicht zijn. Als ze 's
avonds terugkeren van hun werk, zijn de gordijnen nog steeds
gesloten. Weer denken ze een zwakke roep om hulp te horen.
Nu besluiten ze de politie erbij te halen.
De politie forceert de voordeur en gaat naar binnen. De nieuwsgierige buren komen erachteraan. In de slaapkamer treffen ze de
oudere buurvrouw spiemaakt vastgeketend op bed. Ze zegt dat
de politie de kast moet openen. In de gesloten kast zit de gewonde buurman, verkleed in een Batman-pakje.
De uitleg voIgt. am hun seksleven weer wat spannender te

maken, had het oudere echtpaar besloten om een spelletje te
spelen. Het was de bedoeling geweest dat Batman vanaf de kast
de geknevelde vrouw zou bespringen. De bovenkant van de kast
kon echter het gewicht van Batman niet dragen. Hij was erdoorheen gezakt en had al die tijd opgesloten gezeten.
circa 1990

- 8I Gas
Ik heb nou een bizar verhaal gehoord! Ik weet dus niet ofhet
echt waar is of niet...
Het gaat over een vrouw die staat te tanken bij een pompstation. Ze tankt gas. En de meter blijft maar lopen, hij blijft maar
lopeno Dat kan nooit, denkt die vrouw, zo veel gas kan er helemaal niet in de tank. De meter blijft uiteindelijk staan bij 55 gulden. De vrouw vertrouwt het niet; zo veel geld heeft het nog
nooit gekost. Ze haalt de man van het pomp station erbij. Die
ziet vanbuiten al dat er helemaal geen gastank in de auto zit; alleen de gastankdop zit er nog in. De echtgenoot van de vrouw
had de tank verwijderd, maar had de dop laten zitten. De vrouw
had dus de complete auto vol gas gepompt!
Toen zat er maar een ding op. De man van het pomp station
moest het gas in de auto met een speciaal apparaat bevriezen,
waarna het in vaste vorm veilig uit de auto kon worden gehaald.
1995

- 82 Corned beef
Er zijn altijd van die verhalen over wat er eigenlijk in voedsel
zit. In fricadellen bijvoorbeeld. Maar ook in worst, in leverworst. Mensen zeggen dan: daar zit vast niet alleen lever in.
Daar gaan dan ook de milt, longen en zo in. En nou was er
vroeger ook zo'n verhaal over corned beef. Dat heb ik nog veel
I79

gegeten toen ik nog aan het varen was. Dan kreeg je op zo'n
schip 'American Hash', een soort hachee eigenlijk. Dat was
met aardappelen, uien en plakken corned beef. Van die corned
beefzeiden ze dus dat daar hele koeien inzaten. Je had van die
fabrieken in Argentinie, daar ging een levende koe op de 10pende band een machine in en kwam er compleet verwerkt,
met hoeven en tanden en vel, als corned beef weer uit. Ik geloofde dat verhaal weI niet helemaal, maar het heeft toch mijn
trek in corned beef weI een tijd bedorven. Want als je dan die
'American Hash' op je bord kreeg, dan zag je daar toch weleens
rare stukjes tussen zitten; zacht, dan dacht je, dat is vel, ofharde stukjes...
1995
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On the rocks
Een zakenman ging voor business naar Sydney. Na een zware
werkdag besloot 'ie effe bij te komen in een cafeetje alwaar hij
in gesprek raakte met enkele jongelui. Na een goed gesprek
werd de zakenman door de jongelui uitgenodigd om verder te
party-en bij een van de vrienden van de jongelui en aangezien
onze zakenman toch klaar was met de business had 'ie weI zin
in een dolletje. Zodoende ging 'ie mee. De party was geweldig:
lekkere chicks, veel bier en vertier en ook nog wat jointjes en pilletjes. De party goes on and on... totdat... onze zakenman de volgende ochtend in een bad vol met water wakker werd met recht
voor'meen bordmet de tekst: BEWEEG JE NIET TE VEEL EN PAK
DE TELEFOON AAN JE LINKERZIJDE EN BEL HET NUMMER.

Hij voelde een stekende pijn aan zijn linkerzijde maar deed
wat er op het bord stond. Hij vertelde zijn verhaal aan de vrouw
die opnam (party en in bad et cetera) en de vrouw bleek de telefoniste te zijn van de Australische alarmcentrale en vroeg hem
nog enkele dingen als: Iigtu in bad? Was er een telefoon naast
u? enzovoort.
Het bleek voor de telefoniste namelijk een routinezaak te zijn.
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De vrouw concludeerde dat onze zakemnan op stap was geweest met een stelletje medicijnen-studenten dat zijn nier heeft
geleend om te verkopen, aangezien een nier weI wat waard is.
Echter, deze studenten waren niet zo onmenselijk om zijn beide nieren mee te nemen en hem te laten sterven, daarom hebben ze hem in een bad gestopt met ijs en
telefoon emaast.
Sterk verhaal he?
I998

- 84 Nederlands
In Amerika zijn nog steeds van die orthodox-protestantse gemeenschappen, waarvan de voorouders uit Nederland afkomstig zijn. Daar wordt de Nederlandse taal nog steeds in ere gehouden, alhoewel dat nu sterk begint afte nemen. De bijbel die
er gelezen wordt, is in het Nederlands. De ouderen in die gemeenschappen vertellen regelmatig eenzelfde verhaal over
vroeger. Dat gaat over een oude dame die in Amerika pertinent
weigerde ook maar een woord Engels te leren. Ze hield zich
strikt aan het Nederlands, want, zo was haar motivatie, 'anders
kan God me niet meer verstaan'.
Godfried Bomans heeft daar nog eens een verhaal over geschreven.
I995

- 85 Stop een banaan in je Citroen
Leonie: 'Dit is een verhaal dat in garages verteld wordt. Een Lelijk Eendje doet mee aan een rally door de woestijn. Plotseling
komen de inzittenden zonder benzine te staan. Daar staan ze:
midden in de woestijn, in de brandende hitte. Nergens iemand
te bekennen. De inzittenden kijken wat ze bij zich hebben: alleen maar bananen. Ten einde raad besluit men om de bananen
in de benzinetank te stoppen. En wat denk je? De motor start en

dat autootje rijdt de rally uit. Vind je dat een leuk verhaal?'
Thea: 'Wat een maf verhaal. Wordt dat als waargebeurd verteld?'
Leonie: 'Ja, dat wordt in de garage van Citroen als waargebeurd
verteld.'
Thea: 'Jaja, stop een banaan in je citroen... Wordt dat verhaal
niet eerder als geintje verteld? Om bijvoorbeeld nieuwkomers
uit te proberen?'
Leonie: 'Nee, het wordt echt verteld als waargebeurd.'
Thea: 'In de Citroen-garage?'
Leonie: 'Ja.'
Thea: 'Dat wordt dan verteld met als boodschap: wij maken
zulke goede auto's .. .'
Leonie: ' ... die rijden desnoods op bananen. Ja.'
1995
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Veel geluk, meneer Gorsky!
Toen astronaut Neil Armstrong voor het eerst voet op de maan
zette, sprak hij niet alleen de beroemde woorden 'One small
step for man, one giant leap for mankind', maar maakte hij nog
een paar kleine opmerkingen die onderdeel waren van het gespreksverkeer tussen hem, de andere astronauten en het controlecentrum op aarde. Voordat hij terugkeerde aan boord,
plaatste hij nog de raadselachtige opmerking: 'Veel geluk,
meneer Gorsky!' De meeste mensen bij NASA dachten dat het
een terloopse opmerking was, die te maken had met een concurrerende sovjet-astronaut. Maar na controle bleek dat er helemaal geen Gorsky meedeed aan het Russische ruimteprogramrna.
In de jaren daama vroegen talloze mensen aan Armstrong
wat zijn opmerking nou betekende. Pas op 5 juni dit jaar loste
hij het raadsel op. Meneer Gorsky was kennelijk overleden, en
Neil voelde zich vrij om de kwart eeuw oude vraag te beantwoorden. Toen hij nog een jongetje was, speelde hij basketbal

in de tuin met zijn broer. Die sloeg de bal in de tuin van de buren, voor hun slaapkamerraam. Terwijl Neil zich vooroverboog
om de bal te pakken, hoorde hij mevrouw Gorsky schreeuwen
tegen meneer Gorsky: 'Orale seks? Je wilt orale seks? Je zult het
pas krijgen als het kind van de buren op de maan loopt!' 1995
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Hit the floor babe!
Een meisje gaat op vakantie. Haar vliegtuig maakt een tussenstop in New York. Ze ovemacht in een hotel. Haar ouders hebben haar erg gewaarschuwd voorzichtig te zijn. Het beste is als
ze met een taxi meteen naar het hotel gaat en haar kamerdeur
op slot doet. Het meisje checkt in en stapt in de lift van het hotel om naar haar kamer te gaan. Net voor de liftdeur sluit, stappen drie grote zwarte mannen binnen.
Een zegt tegen het meisje: 'Hit the floor babe!' waarop het
meisje ogenblikkelijk op de grond duikt. De mannen lachen
wat. De volgende dag wi1 het meisje afrekenen maar de rekening blijkt al betaald. Ook is er een briefje achtergelaten.
Het meisje leest: 'For the best joke I ever enjoyed. Lionel
1995
Richie:

- 88 -

Die-van-die-vent-die ...
Ergens in mijn achterhoofd weet ik dat ik eens in mijn leven onbedaarlijk heb gelachen om zo'n pijnlijk onverwachte. Ik moet
toegeven, het was een mop, maar weI zo levensecht dat je dat
nauwelijks kan geloven.
Ik pieker me suf maar kom slechts tot flarden en ten slotte
roep ik de hulp in van mijn bloedeigen echtgenoot. 'Ken jij nog
die-van-die-vent-die ... '
'0 .. : zegt mijn echtvriend, die weI logischer maar beslist

langzamer denkt dan ik. '0 ... die-van-die-vent-die.. .'
Ik begin alvast te lachen, want ik weet dat me nu toch iets
voorgeschoteld wordt.
'Jaja ... ,' zegt hij, 'echt een mop voor "Even Apeldoom bellen".'
Ik gniffel en wacht af, want wat ik nu te horen zal krijgen ...
'Nou,' zegt mijn echtgenoot, 'er moet ergens een huis verbouwd worden en ze beginnen boven, op de zolder, daar breken
ze een paar muren weg en dan zitten ze in hun maag met het
puin.'
Ik sla me op mijn knieen van plezier, want ik zie het weer helemaal voor me. Zo'n oud herenhuisje, weet u weI, met van die
kleine kouwe kamertjes met bloemetjesbehang en daar komt
dan een jong gezinnetje in te wonen dat de boel gaat verbouwen. Alle vrienden komen helpen, want het zijn allemaal doehet-zelvers, maar dan onhandige doe-het-zelvers, ha-ha-ha, is
me dat lachen.
Echtvriend kijkt me even verstoord aan, maar dan gaat hij
toch verder. 'Ze maken een katrol vast aan het dak en daar loopt
een touw over, precies langs het raam van de zolder. Het ene
eind knopen ze boven aan een houten ton en het andere eind
wordt beneden door iemand vastgehouden.'
'Ja,' roep ik, 'en die ton, daar gooien ze puin in, dat doet zo'n
doe-het-zelver die boven staat...'
'Stil nou,' zegt mijn echtgenoot, 'die vent boven doet er te veel
puin in, dus wordt die ton te zwaar, zodat die vent die beneden
dat touw vasthoudt langzaam naar boven gaat.. .'
Ik zie het voor mijn ogen en ik heb bijna geen adem meer van
het lachen. 'Die ton gaat dus naar beneden,' hijg ik, 'en die man
aan dat touw naar boven.'
'Ja ... en halverwege krijgt die man aan dat touw die ton tegen
zijnhoofd.'
'Bam ... !' roep ik enthousiast en ik spring een halve meter de
lucht in, want ik zie het weer helemaal gebeuren.
Echtvriend gaat door. 'De man gaat steeds sneller naar boven,
totdat hij met een klap tegen de katrol slaat met zijn hoofd.'
'Bam!' roep ik weer, want jonge-jonge-jonge... wat een meesterlijke narigheid.

'De ton komt natuurlijk ook met een klap op de grond terecht,' zegt mijn echtgenoot, 'de bodem slaat emit en al het
puin roIt over de grond.'
'Ja,' roep ik nu en ik neem het verhaal maar weer even van
hem over, 'en een lege ton die weegt niet veel, dus die man weer
zwaarder dan die ton en dus komt hij met een noodgang weer
naar beneden zetten!'
Echtvriend gaat verder. 'Halverwege krijgt hij nog even een
tikje van de ton' (,Bam!' roep ik) 'en daarna komt hij met een
klap op de grond terecht...' (,Bammm!') 'Hij is een beetje versuft, laat dat touw los en dus komt die ton zonder bodem weer
omlaag.. .'
'Op die vent... !' juich ik, 'bam!' en ik veeg de tranen van mijn
wangen.
Mensen-nog-an-toe, dat is nog eens een mop naar mijn hart
en over het 'waarom' moet mijn psychiater zijn hoofd maar
eens gaan breken...
I993

- 89 Hamlap
Er was een vrouw die de hamlap of biefstuk voor het bakken
doormidden sneed. Had ze zo van haar moeder geleerd. Waarom? Geen idee, de smaak werd er beter van. Haar moeder wist
ook niet waarom ze dat deed, zij had het weer van haar moeder
geleerd. Wordt de smaak daar beter van?!
Oma ten slotte op de vraag waarom de hamlap doormidden
moet: 'Omdat mijn vleespan vroeger te klein was voor die grote
hamlappen.'
I995
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Waarom ik mijn secretaresse ontslageri heb ...
Ik werd 's morgens gedeprimeerd wakker, omdat het mijn verjaardag was en ik dacht: alweer een jaartje ouder. Nadat ik me
had gewassen en geschoren ging ik richting ontbijt met de gedachte dat mijn vrouw me met een dikke kus zou feliciteren.
Aan tafel zat mijn vrouw zoals gewoonlijk de krant te lezen en
zei geen woord. Ik schonk mezelf een kop koffie in en dacht bij
mezelf: ze is het vergeten, maar zo meteen komen de kinderen
en die zingen samen 'Lang zal hij leven .. .' en komen met een
leuk cadeautje. Genietend van de koffie wachtte ik op de kinderen. Ook niets! Het was inmiddels laat geworden. Ik greep mijn
jas en verliet nog gedeprimeerder het huis en ging op weg naar
kantoor.
Op kantoor aangekomen begroette mijn secretaresse me met
een glimlach, feliciteerde me met mijn verjaardag en haalde
een kop koffie. Ik begon me al een stuk beter te voelen.
Later in de morgen kwam mijn secretaresse op mijn werkkamer en zei: 'Je bent jarig vandaag, zullen we samen gaan lunchen?'
Met de gedachte dat ik me dan nog beter zou gaan voelen zei
ik: 'Dat is een goed idee.'
We sloten het kantoor af en omdat ik jarig was zei ik tegen
mijn secretaresse: 'Waarom gaan we niet naar een leuk tentje
buiten de stad in plaats van naar de gebruikelijke lunchroom?'
Zo gezegd, zo gedaan. We gingen naar een leuk restaurantje
even buiten de stad. We dronken een paar
en gebruikten een heerlijke lunch. Op weg terug naar kantoor zei
mijn secretaresse dat het vandaag niet druk was op kantoor en
ze stelde me voor om mee te gaan naar haar flat om nog wat te
drinken. Dat klonk goed, dacht ik, en mijn humeur begon aardig op te klaren.
Na een paar drankjes zei ze tegen mij: 'Neem me niet kwalijk,
ik wil even wat makkelijkers aantrekken, ik ben zo weer terug.'
Na zes minuten ging haar slaapkamer open; ze kwam binnen
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met een grote verjaardagstaart en in haar kielzog volgden mijn
vrouw en kinderen en ik zat op de bank, met alleen mijn sokken
nogaan...
I999
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Tandenborstels
Een neef en zijn vriendin van een vriend van mij gingen op vakantie. Ze kwamen op een camping die bijna helemaal leeg
was. Ze hadden een ideale plek uitgekozen, tent opgezet et cetera. Op een gegeven moment komt er echter een hele groep
wilde kerels op van die Harley Davidsons aanrijden, die precies
vlak naast hun tentje gaan staan. Dus zij balen. Uiteindelijk zijn
ze gewoon toch maar gaan wandelen. 's Avonds komen ze terug, en vinden hun hele tent overhoop gehaald. Een complete
puinhoop. Maar er blijkt niets gejat te zijn. Dus ze gaan gewoon
tanden poetsen en slapen. Bet was gewoon een flauwe grap,
denken ze. Thuisgekomen laten ze de foto's ontwikkelen. Dan
blijkt dat er vier foto's tussen de vakantiekiekjes zitten van vier
van die kerels van de camping met in hun reet de tandenborI995
stels van dat stel.
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Het testament
'Een zakenman is in Spanje en heeft nog wat tijd voordat zijn
vliegtuigvertrekt. Hij bezoekt zo'n Spaans kerkje. De kerk is helemaalleeg, maar er ligt weI een man opgebaard in een kist. De
zakenman bidt in de kerk. Er staat ook nog een groot boek in de
kerk waarin de zakenman zijn naam schrijft. Enkele dagen later wordt hij thuis opgebeld. Hij is tot erfgenaam van de overleden man benoemd. De man was een miljonair en hij had bepaald dat diegene zijn fortuin zou krijgen die als eerste voor
hem zou komen bidden in de kerk.'

'Jahoor.. :
'Ja, ik weet ook niet ofhet echt waar is, maar het stond in de
krant:
'De Telegraafzeker?'
'Nee, niet in De Telegraaf, in een betrouwbare krant:
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Bidden maakt rijk
Een Spaanse zakenman die in Stockholm even een kerk binnenliep om te bidden, werd daar miljonair door. De kerk bleek
leeg, op een doodskist na waarin de stoffelijke resten lagen van
een man. De 35-jarige Eduardo Sierra knielde neer bij de kist en
bad een rozenkrans voor de overledene, aldus de Duitse krant
BUd. Vervolgens tekende hij het condoleanceregister en gaf gehoor aan de oproep daar zijn naam en adres bij te vermelden.
Het viel Sierra op dat hij de eerste was die tekende. Enkele weken later kreeg hij een telefoontje uit Stockholm waarin hem
werd verteld dat hij miljonair was geworden.
Jens Svenson, de man voor wie hij had gebeden, bleek een 73jarige handelaar in onroerend goed te zijn geweest die geen
naaste familie had. In zijn testament had hij gezegd dat degene
die voor zijn ziel zou bidden al zijn bezittingen zou krijgen. (AP)
199 6
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De onoplosbare som
Ik heb gehoord dat er op de mayo waar een vriend van mij naar
toe ging, een nieuwe docent was aangesteld vlak voor de examens. Voor het natuurkunde-examen schreefhij twee sommen
op. Hij zei dat de linker niet op te lossen was, en de rechter weI.
Vervolgens kwam er een jongen veel te laat binnen, die niet te
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horen kreeg dat er een niet op te lossen was. Hij heeft het voor
elkaar gekregen om ze alle twee binnen de tijd nog op te lossen
ook. Ik weet niet ofhet waar is, maar het klonk welleuk. Ik zag
later hetzelfde idee in de film Good Will Hunting en yond het
daarom nog grappiger.
I998

- 95 Wat is lef?
Een examenvraag was, bij een Nederlands opstel: 'Schrijf een
opstel over "Wat is lef?'" Iemand had toen drie lege velletjes ingeleverd en op de laatste bladzijde had 'ie geschreven: 'Dit is
lef: Een vriendin van vroeger beweerde dat ze iemand kende
die dat had gedaan.
I998

- 96 De gestolen creditcard
Een vriendin die tegenwoordig in Frankrijk woont, vertelde een
verhaal dat een kennis van haar was overkomen. Die vrouw beschikte over zo'n Franse creditcard waarop men vrij vijfentwintighonderd gulden kan opnemen, ongeacht je saldo. Ze had die
creditcard in haar portemonnee in haar tas zitten. Terwijl ze aan
het winkelen is, bemerkt ze plotseling dat ze haar tas kwijt is.
Ze twijfelt ofhet tasje haar ontstolen is, of dat ze hem per ongeluk ergens heeft laten staan. Ze vindt de tas niet temg op de
plekken waar ze geweest is. Denkend aan de hoge krediet-limiet van haar creditcard belt ze thuis meteen op om haar rekening te laten blokkeren. Er was inmiddels nog geen geld van
haar rekening verdwenen. Voorts doet ze aangifte van vermissing van haar tas met inhoud. Laat in de middag wordt ze reeds
temggebeld door de politie: haar tas is temggevonden. De
meeste bezittingen zitten er nog in. Ook haar portemonnee zit
nog in de tas, maar het geld en de creditcard zijn emit. De

vrouw kan de tas met inhoud de volgende ochtend om negen
uur komen ophalen op het politiebureau.
De volgende ochtend gaat de vrouw naar het bewuste politiebureau aan het andere einde van de stad. Daar weten de agenten niets van een teruggevonden tas, en al evenmin van een telefoontje. Als de vrouw weer thuiskomt, blijkt haar hele huis
leeggeroofd te zijn. Zij was niet gebeld door de agenten, maar
door de dieven, die van haar afwezigheid gebruik hadden ge1995
maakt om hun slag te slaan.
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Zelfmoord
Op 23 maart 1994 gooide Ronald Opus, een Amerikaanse jongeling met weltschmerz, zich van een hoog flatgebouw teneinde zichzelf van het leven te beroven. Hij had het allemaal keurig
uiteengezet in een afscheidsbriefje. Terwijl hij omlaag stortte,
werd er in een flat op de negende verdieping een jachtgeweer
afgevuurd. De kogel verbrijzelde een raam en trof Opus, die net
langs kwam vallen, in het hoofd. Hij was op slag dood.
Nu wilde het geval dat er die dag stomtoevallig een vangnet
was bevestigd aan de achtste verdieping, ter beveiliging van een
stel glazenwassers. Het lijk van Opus maakte daarin een fluweelzachte landing. Kortom: de zelfmoord zou faliekant mislukt zijn als niet de een of andere idioot op negen hoog een geweer had afgevUurd.
In dit stadium krijg je al medelijden met de offider van justitie: wat moet die stakker de schutter op de negende verdieping
ten laste leggen? Moord? Voorwaardelijk opzet? Doodslag?
Dood door schuld? Hulp bij zelfmoord? Of gewoon seponeren
als zijnde een Tragisch Ongeval?
Het fatale schot, zo bleek alras, was door een bejaarde man afgevuurd op zijn vrouw, in het kader van een echtelijke twist.
Maar het ouwetje was een belabberd schutter. Zodoende.
Dat gaf weer enig juridisch houvast: als men poogt slachtoffer

te vermoorden, doch door incompetent gepruts per ongeluk
slachtoffer B ter dood brengt, gaat men op grond daarvan niet
vrijuit, dat spreekt. Er was dus weI degelijk sprake van een
rechttoe-rechtaan misdrijf. Maar de ouwetjes verklaarden vervolgens eendrachtig dat zij beiden niet beter wisten ofhet geweer was ongeladen. Meneer placht weI vaker het ding op mevrouw te richten als hij vertoornd was, maar daar waren beide
partijen allang aan gewend. Het was louter symbolisch.
Derhalve dreigde het doodschieten van Opus toch weer in de
categorie 'ongelukken' te vallen. Tot er een getuige kwam opdraven die de zoon des huizes het geweer had zien laden - een
week of zes voor het fatale incident. Het motief werd maar al te
snel duidelijk: kort tevoren had zijn moeder zijn toelage stopgezet. De zoon wist uiteraard dat pa het geweer regelmatig gebruikte om rna zogenaamd de volle laag te geven. Dus had hij er
moedwillig kogels ingestopt, en weI in de hoop dat zijn moeder
door zijn vader zou worden geexecuteerd. De openbare aanklager had plotseling toch weer een dijk van een strafzaak, met een
juweel van een verdachte.
Ais u dit verhaal niet gelooft, dan bent u een vervelende spelbreker, maar u heeft het natuurlijk weI bij het rechte eind. (Het
is trouwens nog niet uit.) Het stond laatst op internet, in de rubriek 'tasteless jokes', en het is gelanceerd op het jaarfeest van
de American Association for Forensic Science, bij wijze van
'schaakprobleem' voor juristen.
Dat is nog eens leuke kost voor de pleitkampioenschappen
van de Jonge Balie, zou ik zeggen! Bij die pleitkampioenschappen krijgen aankomende juristen een verzonnen casus voorgelegd, waarmee zij dan rechtbankje en advocaatje moeten spelen. Dat zijn altijd gortdroge civiele zaken, die in hoge mate
slaapverwekkend zijn voor de toehoorder. Hier zouden de jonge strafpleiters nou eens hun hart aan kunnen ophalen! Om
van de rechtbankverslaggevers maar niet te spreken. Wat een
genot om zo'n zaak te verslaan!
Het slot van het verhaal is ook te mooi om waar te zijn: verdere naspeuringen brachten aan het licht dat de zoon des huizes
A

hevig gefiustreerd was geraakt toen zijn plan om zijn moeder
op deze wijze uit de weg te ruimen niet onmiddellijk slaagde.
Hij geraakte in een diepe depressie, die hem er uiteindelijk toe
bracht zich op 23 maart 1994 van de flatte gooien waar zijn ouders woonden. De naam van de zoon des huizes was Ronald
Opus, voor het geval u dat nog niet had begrepen. Zodat de cirkel keurig rond was, en de zaak toch nog als ordentelijke zelfmoord de annalen in kon.
Volgens mij moet Hollywood de American Association for
Forensic Science onverwijld een contract aanbieden. D'r lopen
daar begenadigde scenarioschrijvers rondo
I996
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Circusbeer
'Heb je dat nog gelezen in de krant, over die berenjacht in Roemenie? Nee? Nou, dat ging over een Duitser die in Roemenie
zat, in zo'n pension. En die vertelde aan de waard dat hij een
liefhebber van de jacht was. De waard wilde opscheppen en die
zei dat er in de omgeving veel beren voorkwamen. Een berenjacht leek de Duitser weI wat, dus die zei dat hij nog weleens
met wat vrienden zou komen jagen. De waard was het alweer
helemaal vergeten, toen er later een groep van een stuk of zes
Duitsers op de stoep stond met jachtgeweren. De waard kon nu
niet meer zeggen dat er in de omgeving eigenlijk helemaal
geen beren voorkwamen. Dus hij ging het dorp in om raad te
vragen. Hij kreeg te horen dat er iemand in de omgeving was
die een oude circusbeer hield. Dus werd het plan gesmeed om
die circusbeer de vrijheid te geven. Ais 'ie geschoten werd, was
het jammer, maar het was toch een oud beest. Schoten de Duitsers mis, dan was het ook niet erg. Dus even later liggen die
Duitsers ergens langs een weg met hun jachtgeweren. Er komt
een Roemeen voorbij £letsen, en even verderop ziet die Roemeen een beer. Van schrik springt die man van zijn £lets en zet
het op een rennen. Even later zien die Duitse jagers een beer

voorbij fietsen. Het was nu eenmaal een circusbeer. Die Duitsers hebben niet geschoten en zijn maar weer naar huis gegaan. Ik kan me hun gezichten goed voorstellen. Het stond in
de Volkskrant. Als je dat begin zo leest, dan geloof je het weI.
Maar aan het eind, als die beer voorbij komt fietsen .. .'
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Biologiepracticum
Een meisje is eerstejaars biologiestudente en heeft een practicum waarbij ze onder een microscoop dode huidcellen moet
bestuderen. Zoals gebruikelijk vertelt de docent dat ze om aan
die cellen te komen met haar nagel of een
een aantal
keer langs de binnenkant van haar wang moet krabben, het verzamelde materiaal op een glaasje moet doen, een plasticje erop
en onder de micros coop moet leggen om het te bestuderen. Het
meisje doet dit en ziet iets bewegen in het sample. Ze weet niet
wat het is en vraagt de docent of hij het weet. De docent kijkt
door de micros coop naar haar sample en zegt dat dit niet zo belangrijk is. Het meisje wi! toch graag weten wat het is en dringt
aan bij de docent om het haar te vertellen. De docent weigert
een aantal keer en tegen de tijd dat hij het eindelijk vertelt, is natuurlijk de aandacht van de rest van de klas getrokken. Uiteindelijk vertelt de docent dat de bewegende dinge*s mannelijke
zaadcellen zijn, waarop het meisje een zeer rood hoofd krijgt:
ze had die ochtend met een jongen orale seks bedreven.
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Triviaal
Er is een verhaal van een hoogleraar die tijdens college bij een
bepaald detail vermeldt: 'Dat hoef ik niet uit te leggen, want dat
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is triviaal,' vervolgens in gedachten verzonken raakt, weggaat,
een halfuur later terugkomt, opmerkt: 'Ik heb het nagezocht en
het bleek inderdaad triviaal te zijn,' en zonder nog verder enige
1995
toelichting zijn college vervolgt.
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Het pikante kopietje
De directiesecretaresse is nog laat op kantoor in verband met de
offertes die ze van haar baas nog moet afmaken, voor enkele
klanten die hij de volgende dag gaat bezoeken.Tijdens de laatste
handelingen, het kopieren, komt ze op het idee haar echtgenoot
thuis met een verrassing te plezieren. Als ze de laatste offerte
heeft gekopieerd, laat ze haar rok en haar slipje zakken, en gaat
met haar edele onderkant op het kopieerapparaat liggen, om zo
een mooi pikant plaatje voor manlief te schieten. De eerste afdruk is wat donker. Ze besluit nog snel een tweede afdruk te nemen als ze de auto van de directeur hoort die komt aanrijden,
om de offertes op te halen. Maar juist als ze op de startknop
drukt, zakt ze met een klap door de glasplaat van de machine.
De glasscherven steken in haar edele onderkant, het apparaat
1998
raakt besmeurd met bloed en...
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De engelenwacht
Een predikant genaamd Arthur Blessit reist de wereld rond met
een levensgroot houten kruis op zijn rug. Op een keer was hij in
Mexico - al kan het ook een ander Latijns-Amerikaans land geweest zijn, daar wil ik vanaf wezen. Hij en zijn maat hebben
hun auto langs de kant van de weg geparkeerd onder een paar
bomen. Het gebeurde vlak voordat ze gingen slapen. Opeens
stonden daar drie bandolero's die hun wilden overvallen.
'We willen geld!'
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Arthur en z'n maat antwoordden: 'We hebben geen geld.'
'Dan schieten we je overhoop.'
Dus ze pakken Arthur en z'n maat en slepen ze mee naar de
truck.
'Nu gaan we je overhoop knallen!' zeggen ze.
'Ho! Ho!' roept Arthur, 'v66rdat jullie me overhoop knallen,
wil ik jullie een bijbel geven. Dan weet je in elk geval dat ik predikant ben.'
Dus hij rent naar de truck en haalt er drie bi jbels uit. Hi j biedt
ze die aan en ineens gaan ze alle drie tegen de vlakte. Ze slaan
gewoon stijl achterover. En vervolgens zetten de bandieten het
op een lopeno Ze rennen ervandoor. Nou, en die maat van hem
komt van achter die truck vandaan en zegt: 'Z6, jij kan meppen!'
En Arthur zegt: 'Meppen? Ik heb helemaal niets gedaan! Ik
bood ze alleen een bijbel aan.'
'0, maar ik hoorde duidelijk het geluid van vlees op vlees, en
ik dacht: nou, die Arthur is £link van zich af aan het slaan!'
'Nou,' zegt Arthur, 'ik heb niets gedaan! Dat moeten engelen
geweest zijn!'
Maar dit is geen verhaal hoor! Dit is echt gebeurd!
Maar het verhaal is nog niet af: want diezelfde nacht wordt er
ergens anders in Amerika een vrouw wakker en die krijgt de
sterke aanvechting om voor Arthur te gaan bidden.
Dus ze maakt haar man wakker en ze zegt: 'Word wakker! We
moeten voor Arthur bidden, want hij is in gevaar.'
Nou, en later hebben ze dat bekeken en toen hebben ze dat
uitgerekend en toen bleek dat net op dat moment dat die lui wilden gaan schieten, die mensen toen voor 'm zijn gaan bidden.
1999
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Vissen in de mist
Op een mistige morgen ging ik uit vis sen.
De mist was zo dik dat ik de fiets er rechtop tegenaan zetten
kon. Ik gooide de hengel uit, maar kon natuurlijk geen dobber
zien. Ik voelde dat ik beet had, haalde de hengel op en wat denken jullie? De pier zat zo plat als een dubbel* om de haak. Ik
begreep er niks van. Een tijdje later, toen de mist een beetje optrok, werd het mij duidelijk. Ik zat niet aan het kanaal te vis sen,
maar aan het fietspad en een fiets had mijn pier platgereden.
1991

-vGRAPPIGE VERTELLINGEN

Het begrip 'grappige vertellingen kan als verzamelnaam gebmikt worden voor alle langere ofkortere verhaaltjes die de bedoeling hebben op een of meer momenten de toehoorders aan
het lachen te maken. Tot de grappige vertellingen worden hier
drie soorten verhalen gerekend: de parodie, het grappige
sprookje en de moderne mop. De eerste zes verhalen (van 'De
wollef en de seve geitjes' tot en met 'De gave van het spook') zijn
parodieen op sprookjes, of moppen die spelen met sprookjesmotieven. Een verhaal stond gepubliceerd in een studentenblad, een ander verhaal is afkomstig van het internet. De rest is
. afkomstig uit de mondelinge overlevering.
De volgende twintig verhalen zijn traditionele grappige
sprookjes (van 'Wie is de baas?' tot en met 'Hannes en het beeld
van Sint Antonius'), vooral afkomstig uit de collecties van Bakker, Boekenoogen, Jaarsma en Ype Poortinga (een Friese verzamelaar). In de volksverhalen-catalogus van Aarne en Thompson
is van AT 1200 tot AT 2000 plaats ingeruimd voor deze grappige
sprookjes. Het zijn uitgesponnen verhaaltjes die het niet noodzakelijk van een dou moeten hebben, maar die als geheel een
kluchtig handelingsverloop hebben. Een grappig sprookje heeft
als het ware meerdere 'lachmomenten' in de plot. Zulke verhalen zijn voorheen ook in de traditionele kluchtboekjes afgedmkt. Zoals de indeling bij Aarne en Thompson al aangeeft,
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zijn het vooral verhalen over domme en slimme mensen, uitgewerkte grappen over de kerk en de geestelijkheid, en tot slot leugenverhalen (zoals we die ook kennen van de baron van Miinchhausen). Als overzicht van komische volksvertellingen is de
opsomming bij Aame en Thompson verre van volledig en - niet
verwonderlijk - ook weinig actueel.
Het hier gepubliceerde verhaal 'Nasreddin Hodja' is enigszins
een verhaal apart. Het verhaal behoort ook tot de traditionele
grappige sprookjes, maar is met deze islamitische geestelijke
(hodja) in de hoofdrol niet van Nederlandse origine. Het verhaal
stamt uit de Turkse vertelcultuur, waarmee we in Nederland pas
voorzichtig in aanraking zijn gekomen met de komst van de
'gastarbeiders' vanaf de jaren zestig. Het verhaal is in dit geval
verteld door iemand die Turks heeft gestudeerd, maar bij lopend
veldwerk-onderzoek in de Utrechtse 'multiculturele' wijk Lombok troffen we zowel Nederlanders als Turken aan, die verhalen
over Nasreddin kunnen vertellen.
De laatste zestien verhalen zijn modeme tnoppen (van 'Adams
schuld' tot en met 'De lintworm'). Deze moppen zijn allemaal
van recente datum en het tnerendeel is uit de mondelinge overlevering opgetekend. De plot van een modeme mop is beduidend
compacter in vergelijking met het grappige sprookje. Een mop
werkt meestal rechtstreeks naar een punchline toe. Het woord
'mop' yond pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ingang met als betekenis een 'kort komisch stukje'. De Waterlandse arts Comelis Bakker heeft rond I900 de moppen genoteerd
die hij in zijn Leidse studententijd had gehoord. De moppen waren voor zijn tijd tamelijk gewaagd; het betreft vrijwel uitsluitend
besmuikte toespelingen op het heteroseksuele geslachtsverkeer.
Hedendaagse onderwerpen als homoseksualiteit en incest lagen
toen overduidelijk nog buiten het domein van de humor. De grappige vertellingen die hij rond I900 bij de boeren en de vissers optekende, waren nog van het oude stempel: het waren voomamelijk de grappige sprookjes over slirnheid en dornheid, sociale
onwelvoeglijkheden (poep- en piesgrappen) en religie. In de protestantse Waterlandse gemeenschap waren op geloofsgebied na-

tuurlijk vooral de katholieken het onderwerp van spot, met hun
celibaat, kerklatijn en heiligenverering.
Sinds 1900 zijn de normen en waarden in Nederland nogal
veranderd, en de humor is vanzelfsprekend mee veranderd. De
humor is harder en directer geworden, en er zijn meer onderwerpen bespreekbaar geworden. Dit betekent echter niet dat alles veranderd is. De voomaamste preoccupatie die Nederlanders telkens weer in humor omzetten, is nog steeds seks,
gevolgd door andere 'gevoelige' onderwerpen als domheid en
slimheid, onaangepast gedrag, lichamelijke kwalen en gebreken, psychische en emotionele stoornissen, dood en ongelukken, rijkdom en armoede, huwelijks- en familieproblemen, en
op de laatste plaats zo ongeveer religie, etnische verschillen en
politiek. De moppen behandelen deze onderwerpen met een
mengeling van angst en fascinatie voor het normafwijkende en
voor de 'verboden vrucht'. Moppen geven commentaar op wat
de norm overschrijdt, en ze bevestigen daarmee ook impliciet
wat dan weI de geaccepteerde norm is. Die norm is doorgaans
redelijk conservatief en mannelijk-chauvinistisch (de meeste
moppentappers zijn immers mannen), en lijkt ook enigszins
achter de sociale en maatschappelijke feiten aan te lopeno
De voomaamste functie van de mop is humor, maar die humor is nooit geheel pretentieloos. De mop vervult weI degelijk
een verbale ventielfunctie ten aanzien van taboes, frustraties,
onlustgevoelens, angsten en heimelijke verlangens. Moppen
behandelen doorgaans taboes en hete hangijzers. Zodra een
mop voor een luisteraar geen probleem raakt dat sociaal, cultureel, maatschappelijk of politiek relevant is, is hij niet om te lachen. Moppen geven de onderzoeker aanwijzingen welke zaken
er in de maatschappij en cultuur, althans bij bepaalde sociale
groepen, echt toe doen. Met moppen kunnen spanningen worden weggelachen, situaties worden gerelativeerd, sympathie
worden gewekt ('de lachers op je hand krijgen') en de communicatie worden versoepeld (,het ijs breken'). Moppen zijn identiteitsbepalend: ze bevestigen vaak een bepaalde groepsethiek, en
veroordelen afwijkingen daarvan. In zeker opzicht is elke mop
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een 'kleine samenzwering' onder gelijkgestemden (een mop
wordt gewoonlijk niet verteld aan degene die het mikpunt van
de spot is), die het saarnhorigheidsgevoel verhoogt, en collectieve oordelen (of agressie) bevestigt. Op een grappige manier mag
men vaak onder woorden brengen, wat serieus niet altijd is geoorloofd. De essentie van een goede mop lijkt uiteindelijk te
schuilen in een creatieve en anarchistische omgang met de werkelijkheid, in het onverwachte en originele, in de verrassende
(grensoverschrijdende) wending die het verhaal maakt.
In de twintigste eeuw is de mop een van de bloeiendste mondelinge verhaalgenres gebleken. Daarnaast verschenen er ook
talloze moppenboekjes, moppen in tijdschriften en kranten,
langspeelplaten met moppen, moppenprogramma's op de televisie en moppenpagina's op internet. Nu is er een verschil tussen moppen die in het privedomein verteld worden en moppen
die in het publieke domein gepubliceerd worden. In publicaties
worden vaak bepaalde aanstootgevende moppen weggelaten, en
andere moppen gekuist. In de Volksverhalenbank van het Meertens Instituut worden alle moppen zo letterlijk mogelijk opgenomen, maar eventueel shockerende moppen worden weI gemarkeerd met een waarschuwend logo. Voor deze bloernlezing
blijkt 'onwillekeurig' toch weer het mechanisme van zelfcensuur in werking te zijn getreden: de ergste moppen zijn weggelaten, zoals kwaadaardige seksistische, racistische en morbide
grappen. De meest kwalijke mop die hier staat opgenomen is
weI het racistische 'Joodkapje'. Religieuze en politieke moppen
zijn daarentegen niet met opzet weggelaten: in de praktijk worden die in Nederland nauwelijks nog verteld. In elke selectie
klinkt de voorkeur van de editeur door. Omdat ik ze zo aardig
Yond, heb ik ook een tweetal populaire kindermopjes opgenomen (,Wat op de grand ligt.. .' en 'De geest van vuur en bloed').
Voorts zijn op het punt van de vertellers beide seksen redelijk
goed verdeeld. Ook dit is niet geheel conform de werkelijkheid:
recent onderzoek heeft uitgewezen dat moppen bij uitstek verteld worden door lager opgeleide mannen en mannelijke middenstanders.
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De wolle! en de seve geitjes
Een Amsterdams volkssprookie

Der ware es seve geitjes en op een dag mos de ouwe geit naar de
markt om de bonkaarte te ferpatse en toen see se tegen de geitjes: 'Jongens, moe mot effe weg, geen rottigheidjes uithale en
as de wollefkomp, zeg dan as dat ie dood ken falle en niet ope
doen.'
'Das hartstikke krent: seeje de geitjes.
'Das dan voor ze ruige roodkopere: see de ouwe, 'Nou, de
mazzel hoor.'
Toen de ouwe weg was, gonge de geitjes spelletjes doen en alles was kits tot er op de deur wies gerammeld.
'Daar heb ie het gedonder in de glase!' riepe de geitjes.
'Wat mot je?' vroeg er een.
'Maak de deur es effe ope, knapie: see de wollef, die buiten
sting en de boel wou vemaggele.
'Je suster: seeje de geitjes, die hoorde dat het de wollef was.
'We kijke weI uit hoor, laser maar op, hufter, neem je tante in de
feiling.'
Afijn, de wollef drukte se porem, want ie foelde weI dat de
geitjes in de smiese hadde dattet een fuil bakkie was. Effe later
kwam ie terug en see ie met een vrouwestem dat ze de deur ope
moste make, want de tent zat nog steeds op slot. De geitjes
dachte dat alles jofel was, maar eentje was er toch zo link om de
wollef te vrage se poot te late sien, dus drukte ie se snor. Nou
mossie wat anders versinne en ie douwde se jatte in 't meel, om
se wit te late schijne.
Toen de geitjes weer vroege om se grijpstuivers te late sien,
doche se dat alles ok€! was en se seeje: 'Goeje soep jongens, ope
die tent.'
De wollefkwam binne en see: 'Nou heb ik jullie an je staart,
vuile stinkers.'
De geitjes schrokke sich 't Iaseres. De wollef sloeg se hallef

20I

lens en frat se op. Alleen 't sevende geitje was zo link om in de
klok te duike en bleef daar sitte tot de wollef pleite was. 's
Avonds kwam de ouwe geit in de lierum thuis en 't kleine geitje
see dat die rottige wollef de andere ses in se muil hat gedouwd.
'Soon een stuk schorem: see de ouwe geit, die er meteen
gloeiend de schurft in kreeg. 'Die rottigheid sal ik die goser es
effe aflere!'
De ouwe nam een end hout en gong met het geitje naar 't hoI
van de wollef, die met se folIe pens voor pampus op se flooienbunker lei te snurken.
'Heb jij me kindere opgevrete, loeder?'
De wollef wier wakker en schrok se eige een rotje.
'Be je belaserd: see die gauw. 'lk heb geen poot buite de deur
geset.'
'Hij liegt dat ie barst: riep het geitje. 'lk heb het sellef gesien:
De ouwe sprong naar de wollef toe en sloeg um met een opdonder se harsens in. De wolleflag meteen kassie weine en was
in een mum van tijd de laan uit. De ouwe nam een neifie en
snee de pens van de wollef ope.
De ses geitjes spronge er meteen uit en songe: 'Daar benne
we weer!'
'Jullie kenne van geluk spreke: see de ouwe. 'Daar wasse jullie sowat de pieneut geweest:
Om kort te gaan, se douwde de bast van de wollef vol met keie
en se laserde um de majum in. De geitjes leefde nog lang en gelukkig.
1997
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Het sprookje van Hasj en Wietje
Er leefde eens een houthakker, die heette Parihuana. Hij had
een hele bazige vrouw die Marihuana heette. Ze hadden twee
kinderen en die waren Hasj en Wietje gedoped. Wietje speelde
met haar barbituraatjes en Hasj speelde met Stuffie, zijn hondje en zijn kat Morfientje.
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Marihuana zei: 'We moeten iets doen:
Parihuana snoof eens diep, maar wist niets te zeggen. Ze hadden namelijk haast niets meer te eten. Marihuana bedacht een
boos plan. Ze zouden met zijn vieren een tripje gaan maken in
het bos en daar zouden ze Hasj en Wietje achterlaten. Maar de
slimme Hasj had alles gehoord en stak een mesje in zijn broekzak. De volgende dag gingen ze een tripje maken in het bos
waar de wind door de bomen blowde die zo high waren. 's Middags deden Hasj en Wietje een dutje en hun ouders gingen er
stilletjes vandoor. Maar Hasj had met zijn mesje lijntjes getrokken in de sneeuw, dus konden ze gemakkelijk de weg naar het
dorp terugvinden. Ze durfden echter niet naar huis, dus gingen
ze naar Opium en Omium. Deze zaten op de canabank naar de
LSD-speIer te Iuisteren, waaruit de hit klonk:
'Altijd rookt Kortjakje wiet,
midden in de week, maar's zondags niet.
's Zondags rookt ze heroine, met een snufje cocaine.
Altijd rookt Kortjakje wiet,
midden in de week, maar's zondags niet:

Toen Opium en Omium de kinderen zagen, begroetten ze hen
uitbundig.
'High: riepen Opium en Omium en: 'high: riepen Hasj en
Wietje.
Ze kregen een cracker aangeboden.
'Hebben jullie honger?' vroeg Opium.
'Jaaa: riepen Hasj en Wietje, 'Iaten we gaan Chinezen:
'Goed: zei Omium, 'ik coke weI:
De volgende dag werden Hasj en Wietje weer naar huis gebracht. Parihuana was blij, maar Marihuana niet. Toen ze weer
een tripje gingen maken in het bos, Iette Marihuana extra goed
op Hasj, zodat hij geen kans zag lijntjes te trekken. Toen ze
weer aIleen achterbleven, waren ze echt verdwaald. Maar toen
zagen ze een vogeItje, dat floot wiedewiedewiet. Ze voIgden het
en kwamen bij een huisje dat helemaal van coke gemaakt was.

Zo veel coke hadden ze nog nooit bij elkaar gezien. Ze begonnen meteen te snuiven, maar terwijl ze zo heerlijk snoven, werden ze be speed door de boze H-XTC, die in het huisje woonde.
Ze hoorden een kraakstem:
'Sniffel, snaffel, snuifje,
wie snuift er aan mijn huisje?'

'Het is de wind, de wind, het highe kind,' riepen Hasj en Wietjeinkoor.
Dit herhaalde zich een paar maal.
Maar toen kreeg de H -XTC argwaan en kwam naar buiten en
zei met een lief stemmetje: 'Kom maar mee naar binnen, daar
heb ik lekkere spacecake voor jullie:
Maar eigenlijk had de boze H-XTC maar al te veel zin in die
Hasj en Wietje. Na een tijdje zaten Hasj en Wietje helemaal stoned en uitgeteld bij de H-XTC aan tafel. Nu wilde de H-XTC Wietje gaan drogen in haar drooghok en Hasj samenpersen in haar
persijzer om hem vervolgens in blokjes te snijden. Nu konden
ze niet meer ontkomen.
'Hennep!' riep Hasj.
'Hennep!' riep Wietje.
Ze waren bang om opgerookt te worden. Wietje moest gaan
kijken of de kolen in het drooghok al heet genoeg waren. Ze zei
tegen de H-XTC dat ze het niet goed kon zien. De H-XTC ging nu
zelfkijken en Wie* duwde de H-XTC in het drooghok en deed
de deur dicht.
De H-XTC begon te schreeuwen: 'Hennep!'
Algauw bleef er niet veel meer over dan een sissend groen
hoopje blubber.
Wietje haalde Hasj en ze waren blij. Ze doorzochten het huisje en namen zo veel drugs mee als ze maar konden houden.
Hun zakken puilden uit van de heroine, morfine, methadon,
hasj, wiet, coke en vooral XTC. Ze staken het huisje achter zich
in brand_
'Crack,' zei het huisje.
?,()A.

Ze gingen met speed naar huis. Het wiedewiedewiet-vogeltje
wees hun de weg. Onderweg kwamen ze Rookkapje en Sneeuwwietje nog tegen. Toen ze thuis waren, was Parihuana heel blij.
Marihuana had per ongeluk een overdosis genomen, en ze leefden samen nog high en gelukkig...
I996
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Pineukkio
Op een dag loopt Roodkapje door het bos. Ze is op weg naar
. grootmoeder met een mandje met lekkers. Zelf mag ze er ook
weI wezen. Goed, ze loopt dus door het grote donkere bos en dat
windt haar enorm op. Opeens ziet ze in de verte iemand lopen,
en ze is inmiddels zo opgewonden dat ze besluit diegene te verleiden. Gelukkig voor haar, want het blijkt Pineukkio te zijn,
een houten mannetje met hele aparte eigenschappen. Wanneer
Roodkapje Pineukkio dicht genoeg genaderd is, neemt ze een
snoekduik en gooit ze hem op de grond. Ze rukt hem de kleren
van het lijf, gaat op zijn gezicht zitten en roept: 'Lieg dan, lieg
I996
dan!'
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Niet storen
Roodkapje loopt door het bos. Ziet ze daar ineens de grote boze
wolf.
Dus zij loopt zo naar de grote boze wolf toe en zegt: '0, wat
heb je een grote poten.'
'Ja,' zegt de wolf, 'daar kan ik heel hard mee lopen.'
'0,' zegt Roodkapje, 'en wat heb je een grote bek.'
'Joh, rot op,' zegt de wolf, 'ik zit nou effe te schijten.'
I996
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Joodkapje
Er was eens een klein meisje, dat Joodkapje heette. Ze heette zo
omdat ze van joodse afkomst was.
Op een dag riep Joodkapjes moeder haar dochtertje bij zich en
gaf haar de opdracht om naar oma te gaan om een mand met
lekkere hapjes te brengen. Onderweg komt Joodkapje opeens
de wolf tegen.
'Zo Joodkapje, waar ga jij naar toe?' vroeg de wol£
'Ik ga naar oma, een mandje met lekkers brengen.'
'En wat zit er dan in dat mandje?' vroeg de wolf.
'Nou, een pakje boter, een groot pak jodenkoeken en een flesje butagas,' antwoordde Joodkapje beleefd.
'Nou, daar zal ze vast weI blij mee zijn,' sprak de wolf. 'Maar
als je er nu eens een leuk bosje bloemen, bijvoorbeeld judaspenning, bij doet. Dat maakt het allemaal een stuk feestelijker.'
'Dat is een goed idee,' zei Joodkapje, en ze ging diep het bos in
om een bosje judaspenning te plukken.
De wolf intussen maakte dat hij bij oma's huisje kwam. Hij
belde aan, en zodra oma de deur opengedaan had, verslond hij
het oude lijk. Toen trok hij oma's pyjama aan en ging hij in haar
bedliggen.
Na enige uren klonk eindelijk de deurbel.
'Kom maar binnen hoor, Joodkapje!' riep de wo1£
Toen Joodkapje binnen was moest ze bij de wolf in bed gaan
liggen.
'Maar oma, wat hebt u toch een grote ogen,' zei Joodkapje.
'Dat is om je beter te kunnen zien, mijn kind.'
'Maar oma, wat hebt u toch een grote voeten,' zei Joodkapje.
'Dat is vanwege de reuma.'
'Maar oma, wat hebt u toch een grote handen,' zei Joodkapje.
'Dat is om je beter vast te kunnen pakken.'
'Maar oma, wat hebt u toch een grote neus,' zei Joodkapje.
'Moet jij nodig zeggen, vuile rotjood!'
I996
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De gave van het spook
Een man met een bochel en een man met een houten poot zitten samen in een cafe. Tegen sluitingstijd wi! de man met de
bochel naar huis, maar de man met dehouten poot blijft nog
een afzakkertje drinken.
De man met de bochel vertrekt en neemt de kortste weg naar
huis: over het kerkho£ Als hij over het kerkhofloopt, komt er
plots een spook op hem af, en die roept: 'Hoeh, hoeh, wat heb je
daar op je rug?'
'0, een buh,' zegt de man berustend.
'Geef maar hier,' zegt het spook en hij neemt zo de bochel weg.
De volgende avond vertelt de man aan zijn vriend in het cafe
wat hem is overkomen: 'Loop ik over het kerkhof, komt er een
spook op me af, vraagt wat ik op mijn rug heb en neemt z6 mijn
bochel weg. Weet je wat jij moet doen? Jij moet vanavond ook
over het kerkhof gaanl'
Dezelfde avond loopt de man met de houten poot over het
kerkhof. Dan verschijnt plots het spook, dat roept: 'Hoeh, hoeh,
wat heb je daar op je rug?'
'Niks.'
Zegt het spook: 'Hier, heb je een buhl'
circa I975
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Wie is de baas?
Er was eens een heer, die had een vrouw die altijd de baas wou
spelen. Hij zei tegen haar dat vrouwen altijd het laatste woord
willen hebben, maar zij sprak dat tegen.
Toen zei hij: 'Ik zal je het bewijs leveren.'
Hij riep zijn stalknecht; die moest er voor hem op uit.
'Neem een mand met appels mee en drie paarden: een witte,
een zwarte en een· grijze. Daarmee moet je langs de huizen
gaan en overal vragen wie de baas is in huis. Is de vrouw de

baas, dan geef je twee appels. Is de man de baas, dan mag hij
een paard uitkiezen.'
De knecht ging op stap, maar overal waar hij kwam, was de
vrouw de baas, zodat hij een flinke partij appels kwijtraakte.
Toen kwam hij bij een man aan, die nogal nors en kortaangebonden leek te zijn.
'Wie is hier de baas?' vroeg de knecht.
'Dat ben ik,' zei de boer.
'Zo,' zei de knecht. 'Dan maak ik dat ook nog eens mee. Kom
maar mee. Uit deze drie paarden mag je er een kiezen. Je mag
zelf weten welk.'
Toen koos de boer het zwarte paard uit. Dat vond hij prachtig.
Maar toen kwam zijn vrouw op de proppen.
De boer zei: 'Kijk, ik heb de zwarte uitgekozen. Dat is de
mooiste.'
'Och heden, nee,' zei de vrouw, 'niet de zwarte. De grijze is
een stuk mooier.'
'Geen sprake van,' zei de boer. 'Die grijzen, die verbleken zo
snel.'
Maar de boerin hield voet bij stuk.
'Ik zeg: de grijze,' zei ze.
Uiteindelijk zei de boer tegen haar: 'Nou, dan moet jij maar
beslissen.'
'De grijze,' zei ze.
'De grijze,' zei de boer.
Maar toen zei de knecht tegen hem: 'Die krijg je niet. Jij zei
dat je de baas was, maar nu hoor ik toch heel iets anders.'
Tegen de boerin zei hij: 'Jij bent de baas.'
'Ja,' zei ze.
'Hier heb je twee appels.'
De knecht kwam weer met de drie paarden naar huis, maar de
mand met appels was helemaalleeg gedeeld.
I966
De heer heeft dus weI gelijk gekregen!
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De blinde vrijster
Er was eens een jonge vrouw. Haar naam wi! me niet te binnen
schieten. Ze was bijna blind. Daardoor kon ze nagenoeg geen
vrijers krijgen.
EIke dag haalde ze water uit de put. Haar buurman was een
weduwnaar, die er onlangs was komen wonen. Hij zag haar
daar eIke dag bij de put.
'Je hebt het altijd nogal druk: zei hij. 'Ik zou je weI als huishoudster willen hebben.'
'Als huishoudster wil ik niet bij je komen: zei ze, en ze rende
hard weg.
Ze woonde bij haar moeder, die weduwe was. Op zondagavond werd de vloer netjes aangeveegd met zand. Toen alles aan
kant was, kwam er iemand aan de deur. Het was de buurman.
Hij kwam voor de dochter. Ze raakten samen druk aan de praat
en later op de avond gingen ze wandelen.
Er werd afgesproken dat hij de volgende zondagavond weer
zoukomen.
Toen legde haar moeder een £ljn naaldje op de vloer en de
dochter heeft de plek waar het lag goed in zich opgenomen.
Op zeker moment, toen de vrijer er al een poosje was, zei ze
ineens: 'He, ligt daar een speld, Barend?'
Zij pakte de naald op en Barend liet zich ontvallen dat ze in
het dorp zeiden dat ze niet zo best kon zien. Maar hij begreep
nu wel dat dat praatjes waren.
Er werd afgesproken dat Barend de volgende zondagavond
weer zou komen.
Maar die avond ging het verkeerd. Toen ze van de wandeling
terug kwamen, stond de koffiepot op tafel. Maar zij zag hem
voor de kat aan en zei: 'Weg poes!' En meteen mepte ze de hele
koffiepot vol gloeiend hete koffie van de tafel.
Toen wist Barend genoeg. Hij is er nooit meer gekomen. Jaren later belandde zij in een gesticht. Toen zag ze al helemaal
1966
niets meer. Daar vertelde ze haar verhaal.
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De meesterdief
Er was eens een vader, die had een zoon. Die zoon had hij alles
laten leren, wat er maar te leren viel.
Op een goede dag zei de vader: 'Jongen, luister eens. Wat zou
je nu gaan beginnen? Je bent mijn enig kind en erfgenaam, ik
ben schatrijk. Je hebt alles geleerd, zeg rnij nu eens wat je wilt
beginnen.'
'Vader: sprak de zoon, "t is waar, ik heb veel geleerd, maar
toch nog niet alles. Roven en stelen heb ik nog niet geleerd, en
dat wil ik toch ook kennen.'
De vader schrok geweldig en zei: 'Maar jongenlief, wat wil je
nu beginnen? Roven en stelen, en je bent schatrijk!'
'Dit is alles weI waar: zei de zoon, 'maar vader, die schatten
kunnen u of mij afgenomen worden en als ik dan in 't roven en
stelen bekwaam ben, kan ik ook daarmee de kost winnen, als al
het andere mij niet baten mochto'
De vader schreide en weeklaagde zeer over zulk een onbegrijpelijke wens van zijn kind, maar hoe hij ook bad, dreigde of
smeekte: zijn zoon wilde roven en stelen leren. Toen nu de vader zag, dat aan zijn zoons besluit niets te veranderen vie!, ging
hij naar een roverhoofdman, en verstond zich met hem, om
zijn zoon bij hem in de leer te doen. Het eind en besluit van dit
gesprek was, dat de zoon voor een jaar onder de rovers opgenomen zou worden, maar dat hij, evenals in alle vakken, voor hij
heen ging, een proefstuk van zijn bekwaarnheid af moest leggen. En zo gezegd, zo gedaan.
De zoon kwam bij de rovers, stal en leerde zoveel hij kon, en
toen het jaar nu bijna om was, herinnerde hij de hoofdman aan
zijn vertrek.
'Zeer goed: zei deze.'Je kunt vertrekken, maar je weet ook de
voorwaardeno'
'Welnu: zei de zoon, 'leg mij maar een proefstuk opo'
'Zie hier: zei de hoofdman. 'Er zal door het bos een boer komen, zittende op een paard, en achter het paard loopt een
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schaap met een schelletje onder de keel. Het schaap zit aan het
paard zijn staart vastgebonden. Nu moet je het schaap stelen,
ook het paard, en de boer naakt in een put zien te krijgen, maar
alles alleen volbrengen.'
Hij beloofde nu dit bewijs van bekwaarnheid af te leggen.
Nu begon zijn arbeid: hij klom in een boom, en nadat hij enige uren geduldig gewacht had, jawel, daar kwam de boer te
paard aan, en het schaap erachter. In de verte hoorde hij het gerinkel al van het schelle*. Nu klom hij uit de boom, en verschool zich erachter. Toen de boer gepasseerd was, ging hij hem
stilletjes achtema, maakte de Ius die om het schaap z'n kop zat
wat wijder, schoof die toen over de kop, en liet Ius en belletje
achter het paard hangen. Toen bracht hij het schaap naar een
hem bekende plaats. Daar hij de weg in 't bos beter wist dan de
boer, nam hij een zijweg, en kwam zodoende weer op een punt
van de grote weg, waar de boer voorbij moest.
De boer, nadat hij een poosje doorgereden had zonder erg
(want hij hoorde toch steeds het schelletje), keek eens om, en 0
wee! daar miste hij zijn schaap. Hij keek de Ius na, en bemerkte dat die over de kop van het schaap geschoven was.
Dat arme dier, dacht hij, ik zal het eens gaan zoeken, het zal
stellig anders in 't bos verdwalen. am ook tussen het kreupelhout te kunnen zien, ging hij te voet, en bond zolang zijn paard
aan een boom vast. Hij had volstrekt geen idee dat het schaap
gestolen was. Terwijl hij aldus naar zijn schaap zocht, kwarh de
leerling van de rovers, en hij sneed het paard los, bracht het
weer in veiligheid, en ging toen luid schreeuwend aan een put
in dat bos zitten.
De boer, die na al zijn zoeken, zijn schaap toch niet vond,
keerde teleurgesteld naar de plaats waar zijn paard stond, terug.
Maar verbeeld je zijn schrik toen hij, ter plaatse gekomen, zijn
paard verdwenen vond! Nu moest hij toch weI denken dat hij
bestolen was, die arme boer, wat was hij verdrietig. Terwijl hij
nu stond te denken hoe toch maar het snelste uit het bos te komen, voordat het donker werd, hoorde hij een erg leven en geschrei, niet ver van hem af. Op dat geschrei afgaande, kwam hij
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bij de put waar de roversleerling zat, en vroeg toen wat hem
toch scheelde.
'Ach, goede man,' zei de rover, 'ik ben een koopman in goud
en juwelen. Terwijl ik door het bos ging zijn rovers mij komen
overvallen, en hebben mij mijn kostbaarheden afgenomen. Nu
ben ik een arm man geworden.'
'Zo, arme stakker,' zei de boer, 'dan zijn wij lotgenoten, want
0, ik weet ook niet wat ik beginnen moet! Zeker weI diezelfde
rovers hebben mijn paard en schaap gestolen.'
En ook de boer begon te jammeren.
'Stil man,' zei de rover, 'ik zal je eens wat vertellen. Hou je
maar stil over je verlies. Zie je die zwarte stip daar in die put?
Nu, dat is juist het kostbaarste kis*, daar zitten mijn juwelen
in. De rovers hadden al zo'n vracht, en zij dachten dat dit maar
een kistje met zilver was. Nu hebben ze het maar zolang in de
put gegooid om het later te komen halen.'
'Nu,' sprak de boer, 'haal het er dan uit, dan heb je toch nog
uw schat weerom.'
'Och, goede, beste man,' sprak de rover, 'zie je dan niet dat ik
halfdood van angst en narigheid ben? Nee, dan wilde ik liever
dat jij het emit haalde. Ik beloof je: je krijgt weI twee paarden en
een schaap van mij temg.'
Nu, hiemaar had de boer oren.
'Maar hoe kom ik toch in de put? En wat zal ik nat worden.'
'Daar is raad op,' zei de rover. 'Kleed je geheel uit, ga dan op
die emmer zitten, dan laat ik je zakken. Heb je het kistje, en
roep je, dan haal ik je weer op, en kun je je aankleden. Dan ben
je droog, en krijg je van mij je beloning.'
Zo gezegd, zo gedaan. De boer ging naakt op de emmer zitten, de rover liet hem zakken, en toen de boer riep: 'Ik voel geen
kistje!' sprak de rover: 'Dat wil ik best geloven, vriend! Blijf nu
maar een poosje zo zitten.'
Heme1, wat stond die boer een doodsangst uit, maar de
roversleerling lachte in zijn vuistje, ging naar zijn makkers en
vertelde van het goed gelukken van zijn opdracht. Nu gingen al
de rovers, waarbij ook de hoofdman en de leerling, allen als he-
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ren gekleed naar het bos. Vonden daar het schaap en het paard,
en bij de put gekomen, zagen zij de boer naakt in de put zitten.
Hij kon haast niet meer spreken van kou en doorstane angst dat
hij daar in die put zou moeten omkomen. De heren rovers
haalden hem nu naar boven en vroegen hem hoe hij tach zo, en
nog weI ontkleed, in die put kwam. De arme boer vertelde, nadat hij wat bijgekomen was, zijn wedervaren.
Toen hij alles verteld had, zei de hoofdman: 'Je bent toch eigenlijk een stomme boer, want wie gaat er voor een vreemde kereI naakt in een put kruipen? Zou je die vent nog kennen? Zie
eens in 't rand ofhij ook bij dit koppeltje heren is.'
'0 nee, edele heer,' zei de boer, 'dat zou ik niet eens durven
denken. Het was volstrekt geen heer, maar een gemene rover,
als koopman gekleed.'
'Nu,' zei de hoofdman, 'die vent beloofde je twee paarden en
een schaap: hier heb je een beurs met geld, daar kun je het nu
voor kopen - voor je angst mag je weI wat hebben... Maak nu
maar dat je wegkomt.'
Toen keerde de hoofdman zich tot de zoon, en sprak: 'Je hebt
getoond een man van het vak te zijn. Je praefstuk is volkomen
geslaagd. Je kunt met deze lofspraak als diploma vertrekken,
hoewel wij je node zien gaan. Mocht er echter voor jou een nare
tijd aanbreken: wij zuilen je weer met open armen in ons gilde
opnemen.'
En zo keerde de zoon naar zijn vader terug.

- II3 -

Jan met de toverpot
Er was eens een man en die kon de huur van zijn huis niet betalen.
De huisheer, die Us heette, zei: 'Hoor eens Jan, als jij de huur
niet kunt betalen, dan moet je er maar uit.'
'Ach,' zei Jan tegen zijn vrouw, 'dan moeten we onze enige
koe maar slachten. Dan hebben we weer wat om te eten en het

vel kunnen we verkopen en daar de huishuur - al is 't maar voor
een deel- van betalen.'
Hij ging met het vel naar de markt. Hij had al drie uur in regen en wind daar gestaan, maar er kwam niemand naar het vel
kijken. 't Begon al avond te worden en hij wist zich geen raad.
Vlak bij waar hij stond, waren de vensters van het stadhuis. Er
brandde licht in een van de zalen en de heren van het stadhuis
zaten een massa geld te tellen.
Jan dacht: ik wou dat ik dat geld had.
Hij bedacht zich niet lang, kroop in het beestenvel en vloog de
trappen van 't stadhuis op. De heren schrokken hevig van het
gestamp en gebrul. De heren vluchtten weg en lieten geld en al
in de steek. Jan kroop gauw uit het vel en vulde dat met geld dat
hij naar huis bracht.
'Vrouw: zei hij, 'leen bij de buurman de aardappelenmaat, ik
wil het geld ermee meten.'
De vrouw haalde de maat en Jan mat drie spint geld aan kleingeld, dubbeltjes en kwartjes. De volgende dag ging hij de huishuur betalen.
'WeI: zei de huisheer, 'Jan, hoe kom je aan zo veel geld?'
'Ja, mijnheer, ik heb een beest geslacht en de yellen zijn duur
op de markt.'
'Echt?'
'Ja, drie spint geld kreeg ik ervoor.'
'Nou: zei de huisbaas, 'dan zal ik ook twee beestenvellen op
de markt verkopen.'
En hij stuurde zijn knecht naar de markt met de yellen van
zijn twee beste melkkoeien. Toen deze met de yellen op de
markt stond, kwam er een jood vragen hoeveel hij ervoor moest
hebben.
'Drie spint: zei hij tegen de jood.
'Ach, dat heb ik met mijn hele familie niet, drie spint geld.'
En dus ging de knecht met de yellen weer naar huis.
'Niet verkocht?'
'Nee, rnijnheer, ze wilden nog geen tien gulden geven. De
jood bood mij twee gulden.'

214

Toen ging hij naar Jan toe, maar Jan had hem zien aankomen
en zei tegen zijn vrouw: 'Jij moet ook wat tegen mij mopperen,
en zeggen dat ik slecht ben, dan zal ik je doodsteken, wacht, laat
ik de darm met bloed onder je kleren wegstoppen, dan steek ik
daarin met het mes.'
'WeI verdraaid, Jan: zegt Us, 'wat ben jij een leugenaar om iemand zo te bedriegen.'
'Ja!' riep de vrouw. 'Jan is een gemene vent. Hij deugt niet, hij
liegt tegen mij ook altijd.'
'Zo: zegt Jan, 'ondeugend wijf1'
Hij nam een mes en stak haar: het bloed stroomde en ze viel
achterover.
'Nu Jan: zegt Us, 'dat is me ook wat moois, daar heb je nu je
vrouw doodgestoken.'
'0: zegt Jan, 'Us, dat is niets.'
Hij nam een gewoon centsfluitje en floot er driemaal op en
toen leefde de vrouw weer.
'Gunst Jan, dat fluitje moet je mij verkopen.'
'Nee: zei Jan, 'mooi niet.'
'Och, toe nou.'
'Nou: zei Jan,
duizend gulden kun je het fluitje krijgen.'
Nu ging Us, die anders nooit zoiets deed, naar de herberg en
drank zich dronken en ging toen naar huis.
Zijn vrouw zei: 'Man, ben je gek geworden, wat is dat voor ordinaire manier van doen? Eerst zomaar twee vette melkkoeien
tegelijk slachten en dan 't geld in de herberg er doorbrengen, 't
is een schande!'
'Hou je kop mens, of ik steek je dood.'
Want daar had hij nu erg veel zin in, nu hij toch het fluitje had
waarap hij kon blazen om haar weer levend te krijgen.
Hij maakte zolang ruzie totdat zijn vrouw zei: 'Vent, je bent
dronken!'
En toen stak hij haar dood.
Dat is niets, dacht hij, en hij begon te fluiten. Driemaal, zesmaal en nog meer, maar 't hielp niets: 't mens was dood. In
woede vloog hij naar Jan.
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'Jan, bedrieger, je hebt weer ailes gelogen.'
Jan had hem weer zien aankomen en de pot met erwtensoep
stond te borrelen op het vuur.
'Vrouw,' zei hij, 'daar komt de huisheer, zet gauw de pot achter de deur, die soep blijft nog weI wat doorkoken, hij is erg aan
de kook.'
'Jan, wat zit daar in die pot dat zo kookt?'
'U s, wij koken in die kunstpot altijd zomaar zonder vuur: zet
de pot maar achter de deur, dan kookt hij vanzelf.'
'Wat vraag je voor de pot? Want nu mijn vrouw dood is, moet
de meid al het werk aileen doen en zal ze het heel gemakkelijk
vinden om de pot zonder vuur te koken.'
'Ja,' zei Jan, 'een zak vol geld, want zo'n pot is veel waard. Ik
moet nu weer altijd hout en turfkopen.'
Us nam de pot mee naar huis en zei tegen de meid dat ze de
aardappelen en 't andere eten er maar in moest doen en de pot
achter de deur zetten, dan werd het weI vanzelf gaar.
Ja, dacht de meid, Jan zal je weI weer bedrogen hebben. Maar
ze was gehoorzaam en zette de pot achter de deur. Ze keek er regelmatig eens in, maar de aardappelen bleven even rauwals ze
waren. Toen Us's middags thuiskwam en eten wilde, zag hij
dat Jan hem bedrogen had en het een heel gewone pot was.
Us weer naar Jan: 'Dit is toch te erg met jou, nu heb je me
weer bedrogen. Nu is mijn geduld op en moet je maar verdronken worden.'
Ze bonden Jan in een zak en sleepten hem naar 't water, maar
't was een heel vrachtje geweest en Us nam eerst de knecht mee
naar binnen in de herberg om een glas bier te drinken. Zij lieten Jan zolang in de zak bij het water liggen. Jan had ailes gehoord, maar kon de zak niet uit.
Hij begon in de zak te roepen: 'Wie wil er met de dochter van
de koning trouwen?'
Ennogeens.
Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging
naar de zak en zei tegen Jan: 'Dat wil ik weI.'
'Goed,' zei Jan, 'ik wou niet, en daarom willen ze mij verdrinken. Maak de zak maar open.'
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Dat deed de boer en kroop in de zak die Jan stevig dichtbond.
De mannen kwamen uit de herberg terug en de boer
schreeuwde zo hard als hij kon: 'Ja, ik wil weI!'
Toen zeiden zij: 'Dat is maar goedook, dat je weI wilt, want je
moettoch.'
En ze gooiden hem zo in 't water en de boer verdronk. Jan was
intussen met de schapen naar huis gegaan. 's Middags komt
Jan Us tegen.
'Hemel, Jan, waar kom jij vandaan? Ben je het zelf?'
'Ja hoor,' zei Jan, 'ik zal 's vertellen waar ik vandaan kom. Daar
onder in de gracht was van alles, z6 prachtig, je kunt het niet geloven, van alles wilden ze me geven. Ook een rijtuig met zes
paarden. Maar dat kon ik er alleen niet uitkrijgen.'
'Sufkop,' zei Us. 'Dan help ik je daar toch mee.'
'Goed,' zei Jan, 'kruip dan maar in de zak, ik zal er zo weI inspringen.'
Us kroop in de zak. Jan rolde hem in 't water en Us verdronk.
r894
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De geest der profetie
Gisteravond schoot me nog een leuk verhaaltje te binnen.
Er was eens een weduwe, en die had al twee kinderen verloren, en d'r man dus. Ze had slechts een zoon over en die was
niet goed snik, ofliever gezegd: het leek soms alsof'ie ze niet allemaal op een rijtje had.
Nou had die weduwe een varken. Een best beestje, en dat
groeide toch zo lekker.
Iedereen zei daarom tegen haar: 'Ik zou het maar eens verkopen.'
'Nee,' zei ze dan, 'ik wachttotdat ik er een mooi stuivertje voor
kan krijgen.'
Eindelijk nam ze dan toch het besluit, en toen moest haar
zoon met het varken naar de markt. Maar wat wil het geval?
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Hij komi: drie studenten tegen en die vragen: 'Waar ga jij naar
toe?'
'Naar de markt: zegt 'ie.
'En wat moet je daar doen?' zeggen zij weer.
'Nou, m'n varken verkopen, en ik moet er een mooi stuivertje
voor krijgen:
'Dat kan je van ons weI krijgen: zeggen ze.
'Da's goed: zei hij, en hij kreeg een mooi nieuw stuivertje.
Hij reuze blij op huis aan, maar z'n moeder had zwaar de
smoorin.
Ze brieste en tierde: 'Zulke bedriegers, zulke afzetters!'
En ze verweet haar zoon dat hij zich zo had laten beetnemen.
Op het laatst zei hij: 'Ik zal ze weI krijgen, moeder. Geef mij de
katermaar:
Hij deed hem in een zak, en hij naar de markt. Toevallig komt
'ie die lui weer tegen.
'Waar gaat dat naar toe, jongen?' zeggen ze.
'Naar de markt: zegt 'ie.
'Wat heb je daar?'
'Dat zouden jullie eens moeten weten:
Meteen knepen ze in de zak en poes begon onrustig te worden.
'Het is een beest: zeiden ze.
'Miauw: zei poes.
'Nou, makker, we weten genoeg: zeiden ze. 'Het is een kat:
'Fout, mannen: zei hij. 'Wedden om een tientje dat het geen
kat is?'
Nou, omdat zij zeker waren van hun zaak, zeiden ze: 'Da's
goed:
Hij maakt de zak open: 'Zie je weI dat het geen kat maar een
kateris?'
Hij kreeg zijn tientje en hij op huis aan.
'Heb je de kat verkocht?' vroeg moeder.
'Ja, en ik heb er een tientje voor gekregen:
'Potdorie, jij hebt talent:
'Ja: zei hij, 'en ik moet nog meer hebben:
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Nou sliep 'ie altijd boven, en avond aan avond deed hij als hij
wat doen moest dat in een grote pot, net zo lang totdat de pot
driekwart vol was. Toen spande hij er een blaas over en hij weer
naar de markt. De studenten waren er ook weer.
'Waar kom je nou weer mee?' zeiden ze.
'Nou: zei hij, 'dit is wat bijzonders. Dit is dure waar. Dit is een
pot, daar zit de geest der profetie in.'
'Wat is dat?' zeiden ze.
'Ja: zei hij, 'die is gemaakt van mensenpeper: als je de blaas
stukmaakt en je steekt er je hand in, dan krijg je de gave der profetie.'
'We kopen het: zeiden ze.
'Ho, ho: zei hij, 'het zal weI te duur wezen, want voor minder
dan vijftig gulden geef ik het niet.'
'Vooruit dan, maar dit grappie moeten we dus hebben.'
En hij met vijftig guldentjes op moeder af.
Toen de studenten in de herberg kwamen, wilden ze toch weleens zien wat er in zat, en ieder wou er het eerst van profiteren.
Ze tikten eens op de blaas, steeds harder en harder totdat de
eerste er uiteindelijk zijn Yinger door stak. Maar cmdat de pot
niet helemaal vol was, merkte hij niks.
'Zo moet je doen: zei de ander, en hij neemt zijn vuist, slaat
de blaas stuk en steekt zijn volle arm in de stront.
'Pot hier en ginder!' riepen ze, 'dat zullen we hem betaald zetten.'
En zij op weg naar zijn huis. Nou, ze hadden algauw ontdekt
waar 'ie woonde en zij emaar toe.
Maar de jongen, die daar al bang voor was, had al op de uitkijk
gezeten, en toen 'ie ze in de verte aan zag komen, zei hij: 'Nou
is het mis, moeder. Ze zullen me te grazen nemen, maar dat
geeft niet. Ik kleed me gauw uit en ga boven op bed liggen, dan
moet jij me met lakens toedekken en zeggen dat ik dood ben.'
Nou, dat gebeurde natuurlijk.
'Is je zoon thuis?' vroegen de studenten.
'Ja, heren: zei de vrouw, 'hij is weI thuis, maar 0, het is zo erg
met hem: hij heeft zojuist het loodje gelegd. 0, 0, wat moet ik
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beginnen? Zo'n goede kostwinner! 0, heren, hij wist zo veel
geld te verdienen.'
'Ja, ja,' zeiden ze, 'dat willen we weI geloven. Als 'ie aile mensen net zo te pakken neemt als ons ... Waar is 'ie?'
'Boven, heren.'
'Dan moeten we eens gaan kijken.'
'Ga je gang, heren, maar doe voorzichtig.'
Zij naar boven. Ze bekeken hem, ze kietelden hem eens, ze
stootten hem eens aan, maar er zat geen leven meer in. Uiteindelijk draaiden ze hem om, en toen viel zijn mond open.
'Ik weet wat: zei de student, die hij zo te grazen had genomen. 'We moesten hem nog maar wat gave der profetie mee de
kist in geven.'
En meteen liet 'ie z'n broek zakken.
'Da's goed,' zeiden de anderen.
Dus hij ging zitten. Maar juist toen 'ie z'n gat boven de dode
z'n mond had, bijt die hem in zijn kont, dat 'ie niet wist waar 'ie
hethad.
'Au, au,' roept hij. 'Wegwezen mannen, want nou begint die
dooie weer levend te worden.'
En ze renden allemaal geschrokken de trap a£
Reken maar dat de moeder en haar zoon schik hadden. 1901

- 115 De man die uit de hemel gevallen was
Een eenvoudige, goedhartige boerin zag op een buitenweg een
jongeman staan, die maar voortdurend naar de hemel staarde
en huilde en jammerde.
Het meedogende hart van de vrouw werd week en zij vroeg:
'Man, wat scheelt eraan?'
'Ach moedertje, ik ben uit de hemel gevallen en ik kan het gat
niet terugvinden!'
'Jij uit de hemel gevallen?' riep zij hoofdschuddend. 'Maar
dan zal je daarboven toch ook weI wat mensen kennen?'
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'Natuurlijk.'
'0, dan ken je misschien ook mijn zoon weI, die goede Kees?'
'Kijk eens aan, is dat je zoon? Dat is mijn naaste buurman; en
6fik die ken!'
'En, hoe gaat het hem nu, die goede brave jongen?'
'Niet slecht, niet slecht. Alleen liep hij verleden week tegen
mij te klagen dat al zijn kousen stuk waren, en de worst is op, en
de ham en de boter. Maar verder gaat het hem heel goed.'
De moeder verzocht hem om wat boodschappen naar haar
Kees te brengen, aangezien hij toch weer naar de hemel terug
moest. De jongeman ging akkoord. Zij maakte twee pakketjes,
een voor die gevallen jongeman en een - het beste - voor haar
zoon.
Die man ging weg, maar zal- zo men zegt - heden nog niet
het gat gevonden hebben, waar hij uitgevallen was.
I894

- n6 -

De Lange Lente
Een boer had erg veel worsten, ham en zijden spek in de rook
hangen. En toch moest zijn vrouw maar telkens vlees kopen.
'Maar man, waarom mag ik toch die worst niet gebruiken?'
'Och vrouw, dit is voor de lange lente.'
De vrouw zei: 'Voor de Lange Lente? Wie mag dat wel zijn?'
Na een tijdje vroeg zij het weer, maar het antwoord was en
bleef: 'Voor de lange lente.'
De vrouw begreep het niet, maar een zekere man, die er op
een goede dag van hoorde, begreep het beter. Hij was lang, en
wilde eens proberen om voor Lange Lente te spelen.
Hij kwam binnen, toen de boer niet thuis was, en zei: 'Zo
vrouw, daar ben ik om de worst en 't spek te halen.'
'Maar wie ben je dan?'
'Ik? Ik ben de Lange Lente!'
'Zozo, ben jij de Lange Lente! Nou, als het dan moet, vooruit
dan maar!'
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En de man maakte zich uit de voeten met die lekkere worstjes.
De boer kwam thuis, miste natuurlijk de worst, en vemam
van zijn vrouw wat er gebeurd was. De boer zadelde dadelijk
zijn beste paard en reed die Lange Lente achtema, in de richting
die zijn vrouw hem had aangewezen. Toen hij bij 't bos aankwam, had de Lange Lente hem al zien komen.
Lange Lente gooide zijn pak met vleeswaren weg en liep de
boer tegemoet.
Hij vroeg: 'Maar man, waarom heb je zo'n haast?'
'Heb je niet iemand gezien hier in de omgeving met een
zwaarpak?'
'Ja, ja, die is hier net het bos in gelopen.'
'Maar hoe kan ik daar nou in met mijn paard?'
'Nou, ik zal je paard weI even vasthouden.'
In een ommezien was de boer in 't bos verdwenen, en even zo
gauw zat de Lange Lente met zijn worst op het paard en weg
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Jan Vijf Vingers In De Aars
Er was eens een dominee - maar het is al heel lang geleden, wat
ik je vertel- en die had een knecht. Die knecht was ergens anders vandaan gekomen en had zich zomaar aangediend. Nou,
hij beviel goed, maar een ding was een beetje vreemd, want hij
wou nooit zijn achtemaam zeggen.
Nou moest de dominee voor een tijdje van huis, en hij zei:
'Jan' (dat was z'n voomaam) 'nou moet je mij toch eens zeggen
hoe je eigenlijk heet, want als ik je nou eens wil schrijven of zo,
dan zou ik het niet weten.'
'Nou dominee: zei hij, 'ik wil het weI zeggen, maar u mag het
niet verklappen, want het is een nogal platte naam.'
Dat beloofde de dominee en toen bekende hij dat hij Jan Vijf
Vingers In De Aars heette.
Maar de domineesvrouw had hem ook al eens geprobeerd uit te
222

horen, en tegen haar zei hij dat zijn naam Jan Krab Me Eens was.
En de meid had 'ie wijsgemaakt dat hij Jan Zoen Me Eens heette.
Hoe ging het nu verder? De dominee ging met zijn familie op
reis en bleef een poosje weg. Toen hij terugkwam, bleek Jan ervandoor te zijn met een flinke hoeveelheid geld. Ze gingen natuurlijk dadelijk naar Jan op zoek, maar Jan was in geen velden of
wegen te bekennen, en het geld kreeg de dominee nietmeer terug.
Maar wat gebeurde? Op een goede zondag, jaren later, net onder de preek, kwam Jan in het dorp. Hij wilde de dominee nog
eens zien, dus hij stapte de kerk binnen. De meid zag hem het
eerst.
Die zat naast de vrouw van de dominee en zei: 'Mevrouw, mevrouw, Zoen Me Eens.'
'Ben je gek,' zei de dornineesvrouw, 'hier midden in de kerk.'
Een poosje later kreeg zijzelf hem in het oog en zei: 'Trijn,
Trijn, Krab Me Eens.'
'Steek zelfje hand maar in je broek als je jeuk hebt,' zei Trijn.
Maar toen kreeg de dominee hem in het oog.
Van de kansel riep hij: 'AI wie VijfVingers In De Aars kan krijgen, krijgt vijftig gulden beloning!'
Iedereen stond versteld, maar opeens riep een oud wijf: 'Ik
win het, dominee. Vier heb ik erin, nu aIleen mijn duim nog!'
I9 06
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Uiteletuit
Er was eens een boer en die had een hitsige dochter.
Op een dag moest de boer een knecht hebben, en toen er zich
een bij hem aandiende, zei de boer: 'Nou moeten we eerst het
vee maar eens gaan bekijken.'
Hij wilde namelijk een domme knecht hebben.
Toen ze bij een stier stonden, zei de knecht: '0 boer, wat heeft
die koe een mooie uier.'
Toen dacht de boer: die moet ik hebben, en hij huurde de
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knecht in. Maar de knecht hield hem voor de gek.
De volgende dag moest hij met de dochter stenen van het land
ruimen op een wipkar.
Toen er een grote vogel aan kwam vliegen, vroeg de dochter:
'Jan, wat is dat voor een vogel?'
Toen zei hij:
'Dat is een Uiteletuit
En die pikt aile mooie meisjes de ogen uit.'

'Wat moet ik daar tegen doen, Jan?' zei ze.
'0: zei hij, 'ga maar met je rokken over je hoofd over de wipkar heen liggen.'
En toen nam Jan de gelegenheid te baat.
Zij riep uit:
'Toe maar, Uiteletuit,
Pik jij maar in mijn waterfluit,
Maar God bewaart mijn ogen.'

Maar uiteindelijk draaide het erop uit - ja, de dochter raakte
zwanger.
Toen zei ze: 'Jan, wil jij mijn water naar de dokter brengen?'
'Jawel: zei Jan.
Maar Jan gooit de urine uit het potje, en houdt het - ze hadden toen juist een drachtig varken - onder de zeug.
Daarmee ging hij naar de dokter, en die zei: 'Die meid moet
bevallen van negen jonge biggen.'
Daarop zei Jan: 'Kan de dokter mij daar een verklaring van
meegeven?'
'Jawel.'
En de dokter gaf een verklaring. Jan gaf'm aan de boerin, en
zij las 'm.
'Jan: zei ze, 'wil jij met mijn dochter trouwen?'
'Ja hoor: zei hij.
En ze trouwden. Toen kwam de bevalling nabij.
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De boerin zette een grate schotel slobber bij de bevallende
dochter, en began te lokken.
'Knorre knorre knorre,' zei ze, 'knorre knorre knorre .. .'
En op het laatst verlosten ze een dikke zoon.
Maar Jan was mooi met een boerendochter getrouwd.
1971
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Burgemeester De Os
Er was eens een rijke boer die oerstom was, geen kinderen had,
maar weI een as en een ezel. Die vent had al zoveel over de universiteit gehoord en dat je daar zoveelleren kon, dat 'ie er hoe
langer hoe nieuwsgieriger naar werd.
Op een gegeven ogenblik zei een grappenmaker tegen hem:
'Nou, wil je weI geloven dat ze er van stomme beesten knappe
mensen kunnen maken?'
'Wat je zegt,' zei de boer. 'Nou, dan wi1 ik het eens proberen.
Mijn as is zo snugger dat als ik tegen de ezel zeg "vort, vort" hij
allang loopt.'
De boer dus naar de academie. Ik zal maar zeggen: naar Leiden. Nou, hij belde daar ergens aan en een student deed open.
De boer vroeg de professor te spreken, omdat hij z'n as op de
universiteit wil doen. Nou, die student ging niet naar zijn hoogleraar, maar bracht een ouderejaarsstudent op de hoogte.
Die kwam naar de boer toe en zei tegen hem: 'Het is in orde,
vriend, geef je as maar hier.'
De boer vroeg wat het hem ging kosten.
'Zeventig gulden.'
De boer betaalde en de as bleef in Leiden. Na een maand
dacht de boer: nou moet ik tach eens gaan kijken. En hij weer
op reis, maar zijn as was niet thuis: die was naar college, maar
het was tach goed dat 'ie kwam, want er was weer geld nodig,
maar de as leerde goed. Zo ging het elke keer weer.
Toen de boer zo anderhalfjaar aldoor betaald had en nooit zijn
beestje weer zag, began 'ie boos te worden en zei dat 'ie zijn as
terug moest hebben.
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'He,' zei de student, 'heeft 'ie je dan niet geschreven? Hij
moet juist examen doen, en dat zal weIIukken ook, maar dat
kost weI
'Nou, in godsnaam,' zei de boer, 'maar dit is de Iaatste keer.'
Hij gaf dus maar weer honderd gulden. Maar toen hij weer
niets vernam, ging hij naar Leiden met het vaste voornemen
om zijn os mee te nemen. Toevallig sprak hij de student weer.
'Maar nou begrijp ik er heIemaal niks meer van,' zei deze.
'Heeft 'ie je dan weer niet geschreven? Hij is geslaagd voor zijn
examen en heeft al een mooie betrekking ook: hij is burgemeester van Amsterdam geworden.'
'Wat gemeen!' zei de boer, 'maar ik zal hem weI krijgen.'
Hij dus naar Amsterdam. Nou had je daar destijds een burgemeester De Os. De boer beide bij hem aan en vroeg of de burgemeester thuis was.
'Jawel,' antwoordde de knecht, en informeerde wat de boer
wilde.
'Nou,' zei de boer: 'Ik ben zijn baas en ikwil hem meenemen.'
De knecht begreep er natuurlijk niets van en dacht dat de boer
gek was. Daarop begonnen ze te bekvechten. Toen kwam de
burgemeester er zelf aan en zei tegen de knecht dat 'ie kalm
moest wezen. De boer mocht binnenkomen.
Nou, toen moest hij vertellen over zijn os en over de universiteit, en op het Iaatst zei hij: 'Nou zal ik je het hoofdstel maar omdoen en je mee naar huis nemen, dan kan de vrouw je eens
zien.'
Toen werd het de burgemeester toch al te gortig en heeft hij
hem de deur uitgezet.
Mistroostig ging de boer heen, en toen hij thuiskwam, zei hij
tegen zijn vrouw: 'Nou, ze zijn daar in Leiden toch knap, want
onze os is zowaar een geleerd man geworden. Maar veel aardigheid heb je er niet van:
want als niet
komt tot iet
is het allemans verdriet.'

-
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Spookspelen
Een drieste jongen moest 's avonds op zijn terugkeer naar huis
over het kerkhof Twee van zijn makkers waren hem al vooruit
gegaan met het doel hem eens te laten schrikken.
Zodra ze hem zagen aankomen, gingen ze boven op elkaar
staan.
Onze held zag dit gevaarte en zei kalm tot hen: 'Twee mannen
boven elkaar heb ik meer gezien, maar twee mannen en de duivel er nog op, dat nog nooit van mijn leven.'
De onderste dacht: lieve hemel, staat de duivel daar ook nog
boven op?!
En hop, liet hij zijn kameraad vallen en beiden kozen het hazenpad.
r892
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Jan en Trijntje
Jan en Trijntje woonden onder een pispot. En op een zekere
nacht stormde het zo hard, dat de pispot omwaaide en stukging. Jan, die niet zo best kon praten, die stamelde wat.
Hij zei: 'Wij weggaan en bij de eerste de beste boer onderdak
vragen.'
'Goed,' zei Trijntje.
Zij klopten aan bij een boer: 'Is er ook plek voor ons?'
'Ja.'
Maar omdat hij zo geweldig kon eten, zei Trijntje tegen Jan:
'Als ik je nou op je voet trap, dan moet je de lepel neerleggen,
hoor.'
'Goed Trijn,' zei hij.
Maar die boer had ook een allemachtig dikke hond. Ze zaten
te eten en die hond liep onder de tafel door en trapte Jan op z'n
voet. Jan gooide boos zijn lepel neer. Toen dacht hij: Trijn, nou
krijg jij ook niks meer. En hij trapte Trijn op de voet.

Vroeger had je allemaal van die bedden en bedsteden, zo
naast elkaar in de kamer; toen lagen de boer en de boerin in het
ene bed, en Jan en Trijntje in het andere.
Toen zei Jan: 'Waarom jij op mijn voet trappen?'
'Dat heb ik niet gedaan,' zei Trijntje, 'dat moet de hond weI gedaan hebben. Maar waarom trapte je mij op de voet?'
'Ik dacht,' zei hij, 'dan krijg jij ook niks meer.'
Toen zei Trijntje: 'Ik weet waar de pap staat, en dan ga ik mij
eerst vol eten in de kelder, en dan kom ik met een grote lepel bij
jou:
Vroeger had je van die allemachtig grote ketels met pap. Trijntje at zich in de kelder vo1, en toen kwam ze met een grote lepel
pap terug. Toen ging ze me toch bij het verkeerde bed staan!
Van de boer en de boerin. En de boer moest juist een wind laten.
'Pprrff!' zei de boer.
'Och Jan,' zei ze, 'het is niet heet:
Het bleef even stil.
'Pprrff!' zei de boer.
'Och Jan,' zei ze, 'je hoeft niet te blazen.'
Maar de boer zei: 'Pprrff!'
Toen zei ze: 'Als je dat nou weer doet, Jan, dan sla ik je met die
lepel pap voor je kont.'
Eventjes later was het weer: 'Pprrff!' zei de boer.
En zij sloeg toe en ze sloeg hem met de lepel pap zo voor z'n
gat, dat de pap alle kanten opvloog. En toen bemerkte ze pas dat
ze bij het verkeerde bed stond.
'Jan, Jan, vlug,' riep ze.
En vroeger had je van die deuren in tweeen, en Jan die rarnde
op zijn vlucht de hele onderdeur eruit.
Toen zei Trijntje: 'Neem mee, neem mee, Jan, dan hebben we
onderdak.'
Goed, de deur ging mee.
In het bos stond een dikke eikenboom: daar klomrnen ze in.
De deur hielden ze boven hun hoofd. Daar kwarnen drie rovers
aan. Ze hadden een hele berg geld bij zich. Onder de boom begonnen ze de buit te verdelen.

Na een poosje zei Trijntje: 'Ik moet plassen:
'Och,' zei Jan, 'plas maar naar beneden.'
De rovers zeiden: 'Er valt hemels water.'
Weer een tijdje later moest ze een grote boodschap doen.
Toen zei ze: 'Jan, ik moet m'n behoefte doen.'
'Schijt maar naar beneden,' zei Jan.
Daarop zeiden de rovers: 'Er valt hemelse mosterd.'
Nog wat later zei Jan: 'Ik kan die deur niet meer houden,
Trijn!'
Toen zei Trijntje: 'Laat maar vallen.'
Hij gooide de deur naar beneden.
Toen zeiden de rovers: 'Daar vallen hemelse deuren!'
En toen werden ze zo benauwd, dat ze op de vlucht sloegen en
het geld lieten liggen. Het tweetal klom de boom uit en nam het
geldmee.
'Ziezo,' zei Jan, 'nou kunnen we een mooie boerderij huren,
Trijn!'
Zij huurden een mooie boerderij, maar Jan kon niet melken.
Trijntje moest melken. Op een zekere ochtend kwamen ze
thuis, en de koeien hadden in het land tevreden liggen herkauwen.
Toen zei ze: 'Jan, als ik 's morgens bij de beesten kom, dan liggen ze telkens de gek met me te steken.' En ze zei: 'Als ze het
weer doen, dan snij ik ze morgenochtend allemaal de kop a£'
Daarop sleep zij het meso De volgende morgen lagen de dieren weer lekker te herkauwen. Snijdt ze daarop alle beesten de
kop an
Het was nu zover gekomen, dat ze alleen nog maar een zijde
spek over hadden.
Jan zei toen: 'Die moeten we bewaren voor de lange slinter.'
Hij bedoelde: voor de lange winter. Toen Jan weg was, kwam
er een lange, magere kerellangs.
Toen vroeg Trijntje: 'Ben jij de lange Slinter?'
'Ja,' zei deze daarop.
'Nou, Jan heeft gezegd: er is nog een zij spek over, dat moet jij
maar hebben.'
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Jan kwam die avond weer thuis.
Toen zei ze: 'Ik heb de lange Slinter de laatste zij spek gegeven.'
'0,' zei Jan, 'nou hebben we niets meer.'
Toen moesten Jan en Trijntje, noodgedwongen, weer onder
de pispot gaan wonen.
I97I
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Dat had je niet moeten doen
Pieterke moest een stopnaald halen voor zijn moeder. Toen stak
hij de naald in een wagen met hooi. Toen hij thuiskwam, was de
stopnaald zoek.
Zijn moeder zei: 'Ach Pieterke, hoe kon je ook zo doen? Je had
hem op je jasje moeten steken!'
'Als 't weer gebeurt, zal ik het doen,' zei Pieterke.
Toen moest hij een hooivork gaan halen, en die stak hij op zijn
jasje.
Toen hij thuiskwam, zei zijn moeder: 'Dat had je niet moeten
doen, je had hem achter je aan moeten slepen!'
'Als 't weer gebeurt, zal ik het doen,' zei Pieterke.
Toen moest hij een spekham halen, en die liet hij achter zich
aan slepen. Toen aten de honden hem op.
Toen kwam hij thuis, waarop zijn moeder zei: 'Zo had je niet
mogen doen, je had hem op 't hoofd moeten nemen!'
'Als 't weer gebeurt, zal ik het doen!' zei Pieterke.
Toen moest hij stroop halen. Hij nam de stroop op zijn hoofd.
Toen hij thuiskwam, zat zijn hele gezicht vol stroop.
Zijn moeder zei: 'Zo kan 't niet langer!'
Toen ging zijn moeder hem achtema en ze zag dat Pieterke in:
een vat vol veren kroop. Maar nu kleefden aile veren aan zijn
hoofd vast.
Toen hij thuiskwam, was hij een haan en riep: 'Kukeleku,
kukeleku.'
I892
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Taen JazeJ in Egypte ging
Er was eens een pastoor die altijd heel mooi kon preken.
Hij werkte dan op het gemoed van zijn toehoorders en wist
dan altijd veel geld los te krijgen door te zeggen: 'Wat ge mij
schenkt, zal u dubbel vergolden worden.'
Nu was er een van zijn toehoorders, op wie dat altijd een diepe indruk maakte. Het was een arm boertje dat maar een koe
had, maar hij gaf van zijn armoe zoveel als hij halfkon missen,
overtuigd dat hij het dubbel terug zou krijgen. En dat was ook
werkelijk zoo Het was of de zegen in zijn huis kwam. Maar na
enige jaren, toen de koe een jaar of acht werd, begon dat te veranderen. Ze gaf steeds minder melk en ging steeds meer achteruit.
'Hoor eens, vrouw,' zei hij, 'we moesten de hele koe maar aan
mijnheer pastoor geven; het zal ons toch dubbel vergolden worden.'
Dat gebeurde.
'Zet haar maar bij mijn koeien in de wei,' zei pastoor.
Dat waren andere beesten, acht prachtig mooie, vette beesten.
Maar het oude magere koetje beviel het niet bij pastoors koeien.
Ze wilde weer naar haar oude wei terug. 's Nachts eerst loeien,
toen kwaadaardig; het hek stuk gebonsd en zij aan de haal naar
haar oude baas. De acht vette koeien haar achtema.
Toen de boer's morgens op was gestaan, zei hij: 'Zie je,
vrouw, daar heb je het al: nou is het ons niet dubbel, maar zelfs
achtvoudig vergolden.'
Maar die vreugde duurde kort, want al heel gauw kwam pastoor zijn beesten terug eisen.
'Nee, nee,' zei de boer, 'je hebt zelf gepreekt dat het me dubbel
vergolden zou worden en nou is dat de zegen van boven.'
Wat pastoor ook deed, hij kreeg ze niet terug.
'Dan zal ik je aanklagen,' zei hij uiteindelijk.
'Ga je gang,' zei de boer, en toen moest hij op het laatst voor
de rechter komen.
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Maar ons boertje kwam niet. Hoeveel keer ze hem ook daagden, hij bleef weg. Daarop kwam pastoor weer.
'Als je nou denkt dat je het recht aan je kant hebt,' zei hij,
'waarom kom je je dan niet verdedigen?'
'Ik heb geen kleren,' zei de boer, 'om voor die hoge heren te
verschijnen.'
'0, da's geen probleem. Die kan je van mij weI krijgen.'
En zo ging de boer in kleren van pastoor naar de rechtbank.
Nou, daar was het natuurlijk een gepraat over en weer, tot de
boer ten siotte nijdig zei: 'WeI ja, mijn koeien zouden van jou
wezen, mijn vrouw misschien ook weI, en straks ga je nog zeggen dat de kleren die ik aan heb van jou zijn.'
'Dat zijn ze ook,' zei pastoor.
Maar nou maakte de rechter er een eind aan. Het was nu duideIijk geworden dat pastoor gek was en de boer mocht de negen
koeien houden. Dat was nu weI goed gegaan, maar hij moest
natuurlijk telkens weer bij pastoor in de kerk komen, biechten
en dergelijke, en dan hadden ze uiteraard e1ke keer ruzie.
Op het 1aatst zei pastoor: 'Weet je wat? Wie van ons de ander
het eerst een gelukkig nieuwjaar wenst, mag de koeien houden,
en dan 1aten we de kwestie verder rusten.'
'Afgesproken,' zei de boer.
Het werd oudejaarsavond: een mooie avond, de boer er op uit.
Hij klom boven in de boom bij het huis van pastoor en wachtte
tot hij naar buiten zou komen. Maar wat zag hij door het bovenraam? Pastoor kwam naakt uit bed, aIleen zijn kamerjas los
aan. Zijn huishoudster was ook naakt.
Toen zei pastoor tegen zijn huishoudster: 'Wat is dat daar?'
'Dat is Egypte,' zei ze. 'Wat heb jij daar tussen je benen?'
'Dat is Jozef,' zei pastoor, 'en nu moest Jozef maar eens in
Egypte gaan.'
Dat gebeurde. Toen het twaa1f uur was, moest pastoor naar de
kerktoe.
Toen hij buiten kwam, riep de boer: 'Vee1 zegen in het nieuwe
jaar, mijnheer pastoor.'
Deze schrok en riep: 'Zit je daar a11ang?'

'0 ja, toen Jozefin Egypte ging, was ik hier al,' zei de boer.
'We zullen ons aan de afspraak houden,' zei pastoor. 'Je mag
die koeien houden, hoor.'
En met deze woorden van pastoor is het toch nog goed gekomen.

- 124 -

De matroos die in de hel was geweest
Er was eens een cathechiseermeester in Amsterdam. Net :lis iedere onderwijzer had hij ook domme leerlingen onder zijn gehoor.
Vooral een matroos ergerde hem vaak hevig, zodat hij ten slotte in woede uitriep: 'Als dat zo doorgaat, kom jij nog eens in de
hel.'
'0, dat stelt niks voor,' zei de matroos, 'want daar ben ik weI
meer geweest.'
'Wat bedoel je?' zei de cathechiseermeester.
'0,' zei hij, 'ik was vroeger boerenknecht buiten. Daar deed ik
mijn werk goed en ik was zo zindelijk en handig. Op een goede
dag ging ik dood. Ik stap regelrecht naar de hemel toe. De deur
stond open en het was er prachtig, maar er was niet veel volk
binnen. Petrus en nog zo'n jongen hielden me echter tegen.
"Dat gaat zomaar niet, makker," zei Petrus.
En ofik al zei dat ik altijd een vaardige boerenknecht geweest
was, het hielp me niks.
"Laat dan een advocaat voor me pleiten," zei ik. "Is hier geen
advocaat?"
"Welnee," zei Petrus. "Man, die zijn in de hele hemel niet te
vinden."
"Afijn," zeg ik, "dan ga ik maar eens in de hel zoeken: daar zullen er weI genoeg wezen."
Ik dus naar de hel.
"Wat kom jij doen?" zei Belzebub.
Nou, ik vertelde hem dat ik werk in de hemel gezocht had en
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dat ik nou om een advocaat kwam.
"0," zei Belzebub. "Werk kan je hier ook krijgen. Daar hoefje
je niet druk om te maken."
"Goed," zei ik.
"Wat ben je geweest?" vroeg hij weer.
"Boerenknecht," zei ik.
"0 jee," zei hij, "die hebben we hier niet: maar je kan stoker
worden."
"Weer eens wat anders," zei ik. "Dan maar stoker, mij ook
best."
Ik begon dus te stoken. De eerste dag ging het goed. 's Nachts
werkte ik door, want slaap of eten heb je niet nodig. Maar de
tweede dag kreeg ik de behoefte om te poepen.
"Hei, is daar niemand die effetjes m'n baantje wil ovememen?"
Maar er kwam niemand, want stoker zijn is zo'n lolletje niet.
"Hei," roep ik tegen Belzebub, "neem jij m'n baantje zolang
eens waar, want ik moet nodig even met de broek op de enkels."
"Da's goed," zei Belzebub.
En ik op zoek naar een plee. Nou, die is daar nergens te vinden, dus ik ging op het laatst zomaar ergens zitten. Maar toen
ik klaar was, wou ik zoals gebruikelijk m'n gat even afVegen,
maar ik zag nergens een papiertje.
"Hei," zeg ik tegen Belzebub, "is hier nergens een papiertje
waar ik m'n kont mee afkan vegen?"
"Welnee," zei Belzebub, "papier is hier niet, want dat verschroeit hier dadelijk in de hitte. Maar daar in de hoek, daar
hangt nog zo'n ouwe uitgedroogde ziel van een cathechiseermeester: veeg daar je gat maar mee a£'"
De cathechiseermeester zei niks meer.
I90I
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Noten verde len op het kerkhof
Er waren eens twee broers: de een was wijs en de andere gek.
Zij hadden tezamen een zak vol noten gestolen.
De wijze zei tegen de gekke broer: 'Ga jij nu de noten delen,
dan ga ik in die tussentijd dat schaap stelen, dat wij in het weiland zagen lopen.'
'Goed,' zei de gek, 'dan zal ik een veilig plekje zoeken, waar
wij de buit kunnen delen.'
Hij ging toen het kerkhof op, en klom over de muur van het
doodsbeenderenhok en aldaar ging hij de noten verdelen. Terwijl hij telkens twee noten uit de zak haalde, had hij twee hoopjes gemaakt.
Bij elke twee zei hij: 'Da's voor mij, da's voor jou.'
De koster, nog laat in de kerk zijnde, hoorde aan de kant van
het kerkhof enig gerucht, luisterde, en hoorde dat het uit het
beenderenhok kwam. Nog eens luisterende, hoorde hij duidelijk zeggen: 'Da's voor mij, da's voor jou.'
Met verwilderd gezicht, bleek van angst, kwam hij bij de pastoor aan en zei: '0, mijnheer pastoor, nooit, nooit durf ik meer
de kerk in! Zouden wij op het einde der dagen zijn? Ik geloof dat
de engelen en de duivels aan 't beenderen tellen zijn. Duidelijk
hoorde ik bij herhaling zeggen: "Da's voor mij, en da's voor
jou.'''
'Kom, malle vent!' zei de pastoor, 'spookt het ook in je hoofd?
Van al je vertelsels geloof ik niets.'
De koster zei: 'Mijnheer pastoor, als u niet mee gaat kijken
wat er is, durf ik nooit meer in de kerk.'
De pastoor nu, een oud en reumatisch man, ging op zijn stokje geleund, mee naar de kerk en jawel, van de kerkhofzijde
hoorde hij ook telkens: 'Da's voor mij, en da's voor jou.'
'Maar,' sprak de pastoor, 'nu heb ik het weI gehoord, maar nu
zou ik het ook graag willen zien.'
'Ik niet, mijnheer pastoor! Bij mijn ziel en zaligheid! Ik niet.'
'Nu, jij hoeft niet te kijken,' zei de pastoor, 'maar de muur is
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mij te haog, als jij nu bok wil gaan staan, dan klim ik op je rug,
en kan ik zo in het beenderenhok zien.'
Dat wilde de koster dan weI, en toen de pastoor op zijn rug
stond, ja, toen kon hij net over de rand heen zien.
De gek nu, door het gerucht dat zij maakten, opmerkzaam geworden, dacht dat 't zijn broer was, en zei: 'Zo, ben je daar!
Wacht, dan zal ik hem meteen maar de nek afsnijden!'
Grote schrik van de koster: hij dacht dat 't om zijn hals te doen
was. Hij aan de haal, en liet de pastoor vallen, en de goede man,
die zo veel jaar met reumatiek gesukkeld had, kan nu ook weer
goed lopen van de schrik.
r893
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De doorgezaagde preekstoel
Een timmerman wilde een keer een grap uithalen met de geestelijke als deze op de preekstoel stond. Hij zaagde op een doordeweekse dag voor de 101 de preekstoel van onderen grotendeels
door. Hij dacht dat als de geestelijke de preekstoel zou beklimmen, deze met alles erop en eraan naar beneden zou tuimelen.
Maar hierin werd hij teleurgesteld. Hij kwam niet naar beneden.
De timmerman dacht: natuurlijk, ik heb niet ver genoeg doorgezaagd. Deze week zal ik hem nog een beetje geven.
Nadat hij nog wat verder had doorgezaagd, zat de timmerman
de volgende zondag weer in de kerk. Meteen nadat de geestelijke de preekstoel had beklommen, tuimelde hij met het hele gevaarte naar beneden.
De timmerman riep uit: 'Ik had je vorige week al verwacht!'
r894
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Boone jan, Poepe jan en Are jan
Boone Jan, Poepe Jan en Are Jan waren samen aan het houthakken. Daar vloog de bijl van de steel tegen Boone Jan aan,
en daar zat zo'n vaart achter dat hij op de maan terechtkwam.
Hij Hep daar een poosje, maar dat verveelde gauw. Hij ging
dus maar koren zaaien. Toen dat rijp was, sneed 'ie het af (als
je nou nog goed kijkt bij volle maan, kan je nog een mannetje
zien die aan het koren snijden is).
Toen wilde hij weI weer naar de aarde. Hij bond dus de korenhalmen aan elkaar en Het zich zakken, maar het was veel
te kort. Toen sneed 'ie het van boven maar weer los, en knoopte dat van onderen weer vast. Zo zakte hij al meer en meer,
want hij bleef dit telkens herhalen, maar op het laatst waren
het alleen nog maar knopen. Toen kon hij niet meer verder, en
Het hij zich maar vallen.
Maar toen was hij nog verder van huis, want hij viel net zo
diep in de grond als hij er eerst boven geweest was. Nou had
hij weleens gehoord, dat als je lange nagels hebt, ze weI zeggen dat je er je grootje mee uit het grafkan halen. Hij Het dus
zijn nagels groeien en werkte zichzelf er toen mee naar boven.
Maar toen hij bovenkwam, was 'ie zo mager als een lat. Hij
at dus eerst zijn buik vol, zodat 'ie goed dik en vet was, en ging
toen naar Poepe Jan en Are Jan, die voor hem op zijn land aan
het knollentrekken waren.
Maar ze deden dat niet gauw genoeg naar zijn zin, zodat hij
begon te tieren, en toen dat niet hielp, zei hij: 'Ik zal jullie weI
krijgen.'
Hij pakte ze dus beet en stopte ze in zijn kont. Toen Hep hij
over het land en moesten ze knollen trekken. Dat ging nog
niet gauw genoeg; toen liet hij nog veertien man aanrukken.
Toen dat nog niet snel genoeg ging, zei hij: 'Nou zal ik jullie
weI op een andere manier krijgen.'
Toen haalde hij een praam en ging daar in staan baggeren
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en gooide de prut op het land, net zo lang tot ze er allemaal
onder zaten en toen waren ze dood.
1906
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Wie een kuil graaft voor een ander ...
Er waren eens een man en een vrouw die schatrijk waren, maar
de vrouw was hebzuchtig genoeg om alles alleen te willen hebben. Zij vertelde dit aan een buurvrouw.
Haar buurvrouw gafhaar raad en zei: 'Geefhem elke morgen
vier eieren en een kan melk, dan zal hij op het laatst blind worden en zich verdrinken.'
Dit deed zij, en na drie maanden werd zij zelfziek.
'Nu, vrouwtje,' zei haar man, 'omdat jij zo goed voor mij was,
wil ik het voor jou ook zijn.'
Daarom ging hij naar zijn buurvrouw en vroeg haar raad.
Toen hij kwam, vertelde zij de man wat een poets ze zijn vrouw
gebakken had. Toen de vrouw beter was, ging zij naar de buurvrouw en zei dat haar man maar niet blind wilde worden.
'WeI,' zei de vrouw, 'geefhem dan vier eieren en twee kannen
melk.'
Dit deed zit, en na enige tijd begon hij te klagen dat hij blind
was, hoewel hij zeer goed zien kon.
Ha, dacht de vrouw, het werkt al.
Een paar dagen daama zei de man: 'Ach vrouw, ik ga mij verdrinken, wil jij mij naar het meer begeleiden?'
Zij deed dit graag.
Toen zij bij het meer kwamen, zei de man: 'Vrouwtje, geef je
mij een duwtje zodat ik erin zal vallen?'
De vrouw ging een paar stappen achteruit, liep met een vaartje naar haar man toe. En... haar man sprong opzij en omdat zij
haar snelheid niet vI ug genoeg kon afremmen, viel zij er zelfin.
'Help, help,' riep zijn vrouw.
'Ach, vrouw, ik kan immers niet zien,' zei haar man, en hij
1894
keerde naar huis terug.
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Hannes en het beeld van Sint Antonius
Er was eens een hele domme boer. Hij had een vrouw die veel
schranderder was dan hij. Zij bestierde dan ook gewoonlijk alles, kocht en verkocht en regelde de werkzaarnheden van de
boerderij. Maar op zekere keer had zij een ongeluk gekregen,
zodat zij niet meer kon lopen en dus gedwongen was om thuis
te bHjven. De boer had een koe die verkocht moest worden en
nu moest de man weI naar de markt; er was niets aan te doen.
De markt was in zeker dorp op een paar uur afstand van de woning. Nu werd goed gevonden dat Hannes met de koe naar de
markt zou gaan. AI enige dagen van tevoren had de boerin haar
man ingeprent hoe te handelen als er kooplui om de koe bij
hem kwamen en de prijs moest worden vastgesteld.
'Je moet: zei ze, 'niet veel praten, want dan zou men kunnen
merken hoe dom je bent. Ook moet je praters mijden, want praters zijn geen kopers. Wees nu eens verstandig en beding de
prijs die ik bepaald heb. Wil men er niet genoeg voor betalen,
dan breng je de koe weer thuis. Maar ik heb Hever dat je haar
verkoopt, want je weet dat wij geld nodig hebben om de pacht te
betalen. Ach, kon ik zelf maar gaan. Wat erg toch om zo'n domme man te hebben,' voegde de boerin er zuchtend aan toe.
Deze woorden trok Hannes zich weI wat aan. Hij nam zich
dan ook voor om zo te handelen dat z'n vrouw tevreden over
hem kon zijn. Op een ochtend vertrok de boer met de koe naar
de markt. De marktdag werd druk bezocht en er waren veelliefhebbers voor de koe. Het beest werd bevoeld en betast. Maar de
kooplui waren drukke praters, en dat stond Hannes niet aan. Ze
boden geld en maakten veel drukte, maar het boertje wilde niets
van die drukpraters weten, daar hij de woorden van zijn vrouw
indachtig was: praters zijn geen kopers.
Hannes bleef zwijgzaam als een vis.
Ais men hem al vroeg wat hij van hun bod dacht, draaide hij
het hoofd om en zei: 'Je kunt de koe niet krijgen.'
De kooplui dropen dus af en het boertje bleef uiteindelijk alleen achter op de markt.
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Ja, dacht hij, nu moet ik tach oak maar vertrekken. Kooplui
die niet praten komen er tach niet. Maar wat zal de vrouw weI
zeggen als ik de koe weer mee thuisbreng? Nu zal ze mij nag
meer voor dom uitschelden, en tach heb ik precies gedaan wat
zij gezegd heeft.
Zo wandelde het boertje dus met de koe weer op huis aan. Onderweg kwam hij door een dorpje en langs een kerkje, dat juist
openstond. Daar wilde hij weleens een kijkje gaan nemen am te
zien of er soms nag een koopman was die niet veel sprak. Het
was juist die dag bedevaart geweest. Men vereerde het beeld van
de heilige Antonius met het varken tegen besmettelijke varkensziekte. Het was laat en de kerk was leeg. Het boertje trad
met de koe de kerk binnen. Hij bond de koe aan een kerkbank
vast en liep wat verder, want hij had daar iemand ontdekt die
heel stil stand en geen woord sprak, namelijk het beeld van
Sint-Antonius met het varken. Dat beeld was op een hoogte
langs de wand geplaatst en gekleed in het natuurlijke gewaad
van een monnik. Vroeger deed men de heilige beelden kleren
aan van star, in plaats van dat ze waren gebeeldhouwd.
Omdat het boertje ver van dorpen en steden woonde, kwam
hij zelden in de kerk; misschien was hij er een paar keer van
zijn hele leven geweest. Hij wist dus niets van die beelden af.
Hij dacht: dat is een varkenskoopman. Die zal oak de koe weI
willen kopen. Bovendien staat hij stil en spreekt geen woord:
dat is de juiste man.
Hij ging vlak voor het beeld staan, knikte eens en riep: 'Kom
eens naar beneden, vriend! Dan zal ik je mijn koe verkopen.
Daarginds staat ze; een best beest, hoar.'
Alles bleef stil.
'Wat geef je voor de koe? Toe, zeg maar ronduit wat ze je
waard is. Je hoeft er geen drukte am te maken. Zeg het maar in
een enkel woord, toe!'
Alles bleef sti!.
'Nou, zwijg dan maar. Want veel praten, daar houdt mijn
vrouw niet van. Knik maar ja of nee als ik u de prijs zeg die de
koe moet kosten. Wil je haar voor honderdzestig gulden?'

Alles bleef stil. Nu werd ons boertje kwaad. Hij nam zijn stok
en sloeg het beeld van zijn voetstuk, zodat het voor hem op de
grond rolde. En met het beeld viel er een zak met geld naar beneden.
'Kijk aan,' zei de boer, 'ik wist weI dat je eieren voor je geld zou
kiezen. Had maar wat gezegd, dan zou ik je niet geslagen hebben.'
Het boertje raapte het geld op en ging de kerk uit. De koe liet
hij daar achter. Met vijfhonderd gulden kwam hij thuis. Met een
brede grijns wierp hij de vrouw het geld in haar schoot.
'Ziezo,' zei hij, 'ik denk niet dat je nu nog zal zeggen dat Hannes dom is, is het weI?'
De vrouw telde het geld en stond verbaasd over het grote bedrag. Zij vroeg hoe hij het had klaargespeeld om zo veel geld
voor de koe te krijgen, en hoe de koopman eruitzag, want zij
kon maar niet geloven dat de mensen plots zo gul en Hannes zo
slim geworden waren.
Hannes sprak niet veel over wat er in de kerk was gebeurd,
want hij dacht: als ik haar vertel dat ik de koopman afgeranseld
heb, zal ze me op m'n kop geven. Hij zei dan ook alleen dat het
een varkenskoopman was en dat deze hem de geldzak voor de
voeten geworpen had. Daar bleefhet bij.
Maar nu: wat gebeurde er verder in de kerk? De koster kwam
de kerk sluiten en yond daar de koe aan de bank gebonden.
Toen hij verder rondkeek, merkte hij dat het beeld van de hellige Antonius van zijn voetstuk lag. De schrik sloeg de koster om
het hart. Achter in het beeld had de koster zijn spaarcentjes geborgen. Hij dacht dat ze daar veilig waren. De koster had namelijk een vrouw die al het geld uitgaf, terwijl hij juist zo zuinig
was. Hij kreeg nog weleens een fooi van iemand, en hij moest
aan zijn oude dag denken, als hij zijn ambt niet meer zou kunnen uitoefenen. Hij had lang gespaard om zo ved geld bij elkaar te krijgen, en nu was alles weg. Wat moest hij beginnen?
En dan die koe in de kerk, wat had dat te betekenen? Hij dacht
al aan een wonder, want hoe moest men zoiets vreemds anders
verklaren? Na enige tijd in gedachten te hebben rondgedrenteld
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en gezocht, haalde hij de pastoor erbij. De koster vertelde hem
het geval van het geld, en al het andere. De pastoor kon er ook al
geen touw aan vastknopen. Normaal gesproken zou men aan
dieven denken, maar waar kwam dan die koe vandaan? Het is
geen gewoonte van dieven om iets in de plaats terug te geven.
Wat kon er gebeurd zijn?
Nu schoot hem te binnen dat er op een uur afstand van het
dorp markt was geweest. Een diefhad vast en zeker de koe daar
gestolen, en toen hij zich niet meer veilig voelde, heeft hij de
koe in de kerk achtergelaten. Met medeneming van het geld is
hij er dan vandoor gegaan. Hij moet op de een of andere manier
het geld hebben ontdekt. Hoe, wist men nog niet, maar het kon
een bekende zijn, die de koster bespied had toen hij met het
geld bezig was. Tot zover de mening van pastoor en koster.
'Ja,' zei de pastoor, 'nu maar gauw naar de veldwachter, zodat
hij de diefkan achtervolgen:
'Nee,' zei de koster, 'dat niet. Geen ruchtbaarheid geven aan
de zaak. Het moet stil blijven, want als mijn vrouw het wist, zou
ze mij nog uitlachen op de koop toe. En ik zou dan ook nooit
meer iets kunnen sparen:
'Nou,' zei de pastoor, 'neem dan de koe mee naar huis en zeg
tegen je vrouw dat het een geschenk van mij is. Dan heb je toch
nog iets terug voor het verloren geld:
Zo gezegd, zo gedaan. De koster kwam met de koe thuis. De
vrouw was weI wat verbaasd over zo'n geschenk, temeer daar de
pastoor anders zo zuinig was, en het zelf ook al niet breed had.
De koster overtuigde haar echter door te zeggen dat zij het dan
zelf maar aan de pastoor moest vragen.
De koe werd op stal gezet. En de vrouw had zowaar schik in
het beest en verzorgde haar goed. Nu had ze wat te doen, en in
plaats van koffiepartijtjes te houden.en de buurt afte lopen, was
zij voortdurend met de koe bezig. De koe gaf veel winst, want
het was een best beest. De vrouw werd spaarzaam nu ze zag dat
zij ook wat kon verdienen. En zodoende werd er nog wat gespaard en nog een koe gekocht en een stuk land. Op het ogenblik is de koster een welgesteld man met een hele stal vee en

242

veel grond. Ook Hannes staat bij zijn vrouw sinds die tijd veel
beter aangeschreven. Hij hoeft nu niet meer te horen dat hij
dom is. De vrouw kan nu haar schulden afbetalen en houdt nog
wat over ook.
Zodoende zijn er twee huishoudens gelukkig geworden met
het gespaarde geld van de koster.
r894
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Nasreddin Hodja
Nasreddin Hodja reist door het land met zijn zoontje. Nasreddin Hodja zit op een ezel en de jongen loopt emaast.
Op een gegeven moment komen ze in een dorp aan.
'Wat een schande, wat een schande: roepen de mensen. 'Die
man zit maar lekker op die ezel en hij laat het kind maar lopeno'
Dus besluit Nasreddin Hodja het anders te doen. Hij zet zijn .
zoontje op de ezel, en gaat er zelf naast lopeno Ze komen weer
in een ander dorp aan.
'Wat een schande, wat een schande: roepen de mensen. 'Dat
kind zit maar op die ezel en laat zijn arme oude vader lopeno'
Nu besluiten Nasreddin Hodja en het kind om dan maar samen op de ezel te gaan zitten. Als ze in het volgende dorp aankomen, is het weer niet goed.
'Wat een schande, wat een schande: roepen de mensen. 'Dat
arme ezeltje bezwijkt zowat onder het gewicht van die tweeo'
Dan weten Nasreddin Hodja en het kind niets anders meer te
bedenken dan samen maar naast de ezel te gaan lopeno Weer
komen ze in een ander dorp.
'Die zijn gek,' roepen de mensen tegen elkaar. 'Ze hebben een
ezel, en niemand gaat erop zitten!'
Het was voor Nasreddin Hodja eens te meer duidelijk: wat je
ook doet, je doet het in de ogen van de mensen nooit goed.
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Adams schuld
God schiep de wereld, de heme!, de sterren, de aarde, de planten en de dieren. En hij schiep man. Man was Adam.
Op een dag komt God naar Adam en vraagt: 'He, Adam, heb
je het nag een beetje naar je zin in dit paradijs?'
Adam kijkt op en zegt: 'Ja, natuurlijk, het is hier mooi, en ik
heb een prima huis .. .'
'Maar, wat scheelt er dan aan?' vraagt God.
Adam zegt dan: 'Nou, de eekhoom heeft een maatje, de koe
heeft een maat, de bij is niet aileen ... en ik zou eigenlijk ook weI
een maatje willen hebben.'
God zegt: '0, is dat alles? Ik heb daar weI een oplossing voor;
het heet vrouw, is ongelooflijk mooi, onweerstaanbaar, sexy,
slim, en doet alles voor je, ze zorgt voor je, maakt voor je
schoon, is goed in bed, zorgt dat je pantoffels klaarstaan als je
thuiskomt, doet je vuile was ... noem maarop.'
'Sjonge', zegt Adam, 'dat klinkt goed, dat wil ik weI!'
Dan zegt God: 'Tja, er zit aileen weI wat aan verbonden ... Het
kost je een arm, een been en een testikel.'
Hier schrikt Adam van en hij vraagt ofhij er nog een nachtje
over mag slapen.
De volgende dag komt God terug en vraagt of Adam al een beslissing heeft kunnen nemen.
'Ja: zegt Adam. 'Wat krijg ik voor een rib?'
I998
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De schele koe
Een boer heeft een schele koe en besluit de veearts erbij te halen. Deze haalt een rietje uit zijn tas, steekt het in de reet van de
koe, en begint te blazen. De ogen van de koe trekken inderdaad
weer recht, en de boer is blij. Hij betaalt de veearts en gaat door
met zijn werk.
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Een paar weken later echter, kijkt de koe weer net zo scheel als
eerst. De veearts komt er weer bij, steekt weer een rietje in de
reet van de koe en begint weer te blazen. En ja hoor: de koe kijkt
weer normaal. De arts wordt betaald en vertrekt.
Wanneer de koe echter na een paar weken weer scheel kijkt,
besluit de boer dat hij het ook best zelfkan oplossen, dat is tenslotte een stuk goedkoper. Hij roept zijn knecht en beveelt deze
op een rietje in de kont van de koe te blazen. Zelf staat de boer
naar de ogen van de koe te kijken. Als het na een paar keer blazen niet gelukt is, loopt de boer naar de knecht toe, pakt het rietje, draait het om, steekt het in de koe en begint te blazen.
Op het verbaasde gezicht van de knecht antwoordt de boer: 'Ik
ga niet met m'n mond zitten waar jij net aan hebt gezeten!'
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De goochelaar en de papegaai
Een goochelaar heeft werk gekregen op een cruiseschip. In het
zaaltje waar hij optreedt, zit ook een papegaai op een stok.
Op een gegeven moment tovert de goochelaar een pak kaarten te voorschijn.
Roept de papegaai: 'Haalt 'ie uit z'n rechtermouw!'
Even later tovert de goochelaar een bos bloemen te voorschijn.
Roept de papegaai: 'Haalt 'ie uit z'n binnenzak!'
Opeens klinkt er een enorme dreun. Het schip vaart op een
rif, raakt lek en zinkt in een oogwenk.
Alleen de goochelaar en de papegaai overleven de ramp en
blijven drijven op een stuk wrakhout. De twee zitten tegenover
mekaar, en ze kijken elkaar zwijgend aan.
Na een tijdje roept de papegaai: 'Ik geefhet op, waar heb je het
schip gelaten?'
I994
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Kettingreactie
Een vliegje zit aan de rand van een vijver en denkt: als het straks
gaat waaien, ga ik waterskien op de vijver.
In het water zit een visje dat denkt: als het straks gaat waaien,
gaat dat vliegje waterskien, en dan eet ik dat vliegje op.
Dieper in de vijver zit een snoek die denkt: als het straks gaat
waaien, gaat dat vliegje waterskien, gaat dat visje dat vliegje opeten, en dan pak ik dat visje.
Aan de andere rand van de vijver zit een reiger, die denkt: als
het straks gaat waaien, gaat dat vliegje waterskien, gaat dat visje
dat vliegje opeten, pakt die snoek dat visje, en pak ik die snoek.
lets verder van de vijver zit een krokodil, die denkt: als het
straks gaat waaien, gaat dat vliegje waterskien, gaat dat visje dat
vliegje opeten, pakt die snoek dat visje, pakt die reiger die
snoek, en pak ik die reiger.
In een boom zit een vogeltje dat denkt: als het straks gaat
waaien, gaat dat vliegje waterskien, gaat dat visje datvliegje pakken, pakt die snoek dat visje, pakt die reiger die snoek, pakt die
krokodil die reiger, en dan vlieg ik naar die andere boom: dan
kan ik alles beter zien.
In nog een andere boom zit een kat die denkt: als het straks
gaat waaien, gaat dat vliegje waterskien, gaat dat visje dat vliegje pakken, pakt die snoek dat visje, pakt die reiger die snoek,
pakt die krokodil die reiger, vliegt dat vogeltje naar die boom, en
dan spring ik in die boom en eet ik dat vogeltje op.
Wat moest gebeuren, gebeurde: het begint te waaien!
Dat vliegje gaat waterskien, dat visje eet dat vliegje op, die
snoek dat visje, die reiger die snoek, die krokodil die reiger, dat
vogeltje vliegt naar die andere boom en die kat springt naar die
boom.
Maar: de kat misrekent zich en valt in het water.
Wat is de moraal van het verhaal?
Hoe langer het voorspel, hoe natter het poesje!
I996
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Conversatie maken
Elke ochtend reist een jongen met de trein, en hij raakt verliefd
op een meisje dat ook vaak in die trein zit. Regelmatig gaat hij
tegenover haar zitten, maar hij is te verlegen om een gesprek te
beginnen, en hij weet ook niet goed waar hij het over moet hebben. Hij kan geen aanleiding bedenken om met haar te spreken, en zij staart meestal uit het raampje.
Op een dag verzint hij een list. In het weiland waar de trein
langs komt rijden, verfi: hij van alle koeien de poten groen. Als
het meisje dat ziet, denkt hij, dan zal zij er wat van zeggen en
dan is het ijs gebroken.
Die ochtend zitten ze weer tegenover elkaar in de trein. Het
meisje kijkt naar buiten. Als ze langs het weiland rijden met de
koeien met groene poten, geeft het meisje geen pukkel. De jongen baalt dat zijn list mislukt is. Maar hij laat het er niet bij zitten.
Hij neemt grovere maatregelen en verfi: alle koeien in het weiland pimpelpaars. Die ochtend zitten de jongen en het meisje
weer tegenover elkaar in de trein. Ineens ziet het meisje de
koeien. Ze kijkt de jongen aan, wijst naar buiten en zegt: 'Kijk,
paarse koeien!'
1994
'Ja he,' zegt de jongen, 'wil je met me neuken?'
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Wat op de grond ligt ...
Jantje ging met zijn oma boodschappen doen. Hij yond op
straat een tientje.
Toen zei hij tegen zijn oma: 'Magik 'm oprapen?'
Toen zei z'n oma: 'Nee. Alles wat op de grond ligt, is vies.'
Toen, eventjes later, yond hij honderd gulden.
Hij zei tegen zijn oma: 'Mag ik het pakken?'
Zei z'n oma: 'Nee. Alles wat op de grond ligt, is vies.'
247

En toen gleed zijn oma uit over een bananenschil.
Toen zei zijn oma: 'Help me eens effe, Jantje.'
Toen zei Jantje: 'Nee, want alles wat op de grand ligt, is vies.'
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Apenkuur
Zelf gehoord enkele jaren terug. Bezoek aan de dierentuin: de
hele familie, vader, moeder, en de kinderen gingen erheen. Alles moest bekeken worden. Vader en moeder, wetende dat kinderen graag wat aan de dieren geven, zoals snoepjes, pinda's
enzovoort, hadden een buil fruit gekocht. Jantje, de oudste,
mocht een perzik in de apenkooi gooien. Tot zijn stomme verbazing haalt de aap er eerst de pit uit en probeert die in zijn gat
te stoppen, haalt hem er weer uit en eet hem dan op.
Jan* verbaasd: 'Papa, wat doet 'ie nou?'
'Och,' zei papa, 'die aap gebruikt zijn verstand, en eet niks op
dat er vanachter niet uit kan.'
I99I
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Een slimme hond
Een slager is in zijn winkel druk aan het werk. Dan ziet hij dat
er een hond in de winkel zit en jaagt hem weg. Enkele minuten
later ziet hij dat de hond er weer zit. Hij loopt naar de hond toe
en ziet dat deze een briefje in zijn bekheeft. Hierop staat: 'I kilo
gehakt, 2 biefstukken, I pond varkensvlees a.u.b.'
De slager kijkt wat verder en ziet ook nog een briefje van honderd gulden in de bek van de hond. Dus de slager maakt de bestelling klaar, en doet deze samen met het wisselgeld in een
plastic zak en hangt die in de bek van de hond.
De slager is erg onder de indruk en omdat het toch al bijna
sluitingstijd is, besluit hij de zaak dicht te doen en de hond te

volgen. De hond loopt een eindje over de stoep en komt bij een
zebrapad. Hij zet de plastic zak neer, springt tegen het paaltje
omhoog, drukt op de knop, pakt de zak weer in zijn bek en
wacht geduldig tot het licht op groen springt. Zodra dat gebeurt
steekthij over met de slager vlak achter hem.
Dan komt de hond bij een bushalte en begint de dienstregeling te bestuderen. De slagers mond staat wijd open van verbazing. Na op de dienstregeling te hebben gekeken gaat de hond
op het bankje zitten. De bus arriveert, de hond loopt naar de
voorkant van de bus, kijkt naar het lijnnummer en gaat terug op
het bankje zitten. Een andere bus arriveert en opnieuw loopt de
hond naar de voorkant van de bus, ziet dat dit de juiste bus is en
stapt in.
De slager weet niet meer hoe hij het heeft en voIgt de hond de
bus in. De bus rijdt een tijdje door de stad, komt in de buitenwijken en op een gegeven moment staat de hond op, gaat op
zijn achterpoten staan en drukt op de knop om de bus bij de volgende halte te laten stoppen. De hond stapt uit, de boodschappen nog steeds in zijn bek en de slager nog steeds achter hem
aan.
Ze lopen een weggetje af en de hond nadert een huis. Hij
loopt naar de voordeur en zet de boodschappen neer. Dan loopt
hij een paar meter terug, neemt een aanloop en gooit zichzelf
tegen de voordeur. Hij wacht even, loopt weer een paar meter
terug, neemt een aanloop en gooit zichzelf weer tegen de voordeur. Er wordt nog steeds niet opengedaan. De hond loopt naar
het begin van de voortuin, klimt op de muur die hier ornheen
staat en loopt over de muur naar de zijkant van het huis. Hij
komt bij een raam en slaat er met zijn kop diverse keren tegenaan. Hij loopt terug over de muur, springt era£, loopt naar de
voordeur, pakt de boodschappen in zijn bek en gaat zitten wachten.
De slager ziet dat een vent de deur opent en die begint me een
partij te vloeken en te schelden tegen de hond!
De slager loopt naar de voordeur en zegt tegen die vent: 'Waar
ben jij mee bezig, klootzak? Deze hond is een genie. Daar moet
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je mee naar de tv in plaats van er tegen te staan schelden!'
Waarop de vent antwoordt: 'Deze hond een genie? Mooi niet!
Dit is nou al de tweede keer deze week dat 'ie zijn sleutels vergeet!'
1998
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Koe uit Nijmegen
Een koe is tochtig en de boer besluit de koe te laten dekken door
de stier. De stier wordt de stal in geleid en bij de koe gebracht.
Na een hoop gedraai en gekeer, staat de stier eindelijk in de positie om op de koe te klimmen. Maar meteen gaat de koe op
haar achterwerk zitten.
Dit is geen werken zo, denkt de boer. Het is hier ook allemaal
veel te nauw in de stal. Ik neem de twee mee naar buiten, de wei
in. Daar zal het wellukken.
Zo gezegd, zo gedaan. Maar ook in de wei moet er veel gemanoeuvreerd worden voordat de stier weer achter de koe komt
te staan. Zodra de stier de koe wil bespringen, gaat de koe weer
op haar achterwerk zitten.
Komt er een man voorbijfietsen, en die ziet dat tafereel zo
eens aan. Op een gegeven moment zegt de man tegen de boer:
'Die koe komt zeker uit Nijmegen?'
'Inderdaad,' zegt de boer, 'maar hoe weet u dat?'
'0 gewoon,' zegt de man, 'mijn vrouw komt ook uit Nijmegen.'
1994
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Bingo
D'r was een mevrouw, die ging naar de bingo.
En die zegt tegen d'r man: 'Vind je het erg als ik vanavond
naar de bingo ga?'
'Nee,' zegt 'ie, 'je mag van mij naar de bingo.'

Zij komt 's avonds terug, toen zegt 'ie: 'En? Heb je wat gewonnen?'
'Ja: zegt ze, 'duizend gulden:
'Nou: zegt 'ie, 'da's een goeie bingo:
Die week daarop vraagt ze weer: 'He uh, mag ik naar de bingo?'
'Ja hoor, als je maar met geld terugkomt:
'Ja, is goed: zegt ze, 'ik hoop het:
Zij komt 's avonds weer terug, en toen zegt 'ie: 'En, wat heb je
gewonnen?'
Toen zegt ze: 'Nou, vijftienhonderd gulden:
'Nou: zegt 'ie, 'een hele goeie bingo. Uh, wou je volgende
week soms weer?'
'Nou, als 't mag:
'Ja: zegt 'ie, 'jij mag van mij, hoor. Als je dan ook maar weer
wint:
Dus zij de volgende week weer. Maar die man is ook niet achterlijk. Hij denkt: ik ga toch 's even kijken waar mijn vrouw naar
toe gaat. En ja hoor, toen ging ze zo'n soort bordeel in.
En hij terug om koffie te zetten en televisie te kijken en zoo
En toen zij weer thuiskwam, zei 'ie: 'En? Heb je nog wat gewonnen vanavond?'
'Ja ouwe, vijfendertighonderd gulden:
'Nou: zegt 'ie, "t kan niet beter:
'Ja: zegt ze, 'maar nou ben ik de bingo zat. Uh, zou jij het bad
niet even voor mij vol kunnen laten lopen?'
'Ja, tuurlijk,' zegt 'ie, 'doe ik toch even voor je.'
Nou, hij laat het bad vollopen.
Zij vliegt in een keer naar boven, vliegt met dezelfde kolerevaart weer naar beneden en zegt meteen: 'Waarom zit er maar
zo'n klein laagje water in mijn bad?'
Zegt'ie: 'Ik was bang dat je bingobriefje nat werd:
I998
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De kale papegaai
Er is een boer en die heeft een papegaai in een kooitje. Op een
ochtend komt de boer de kamer binnen: staat het deurtje van de
kooi open. Papegaai weg. De boer gaat op zoek, maar kan hem
nergens vinden.
Totdat hij bij het kippenhok komt. Daar is die papegaai bezig
alle kippen een beurt te geven. Die papegaai heeft het naar zijn
zin: van kip op kip op kip op kip ...
De boer stormt naar binnen, grijpt de papegaai en zegt: 'Zeg,
wat gaan we nou beleven? Als je dat nag een keer flikt, dan
scheer ik je helemaal kaal. Begrepen?'
'Begrepen,' zegt de papegaai.
De volgeride ochtend komt de boer weer de kamer in: weer
het kooitje open en de papegaai verdwenen. De boer loopt naar
het kippenhok. En ja hoar, daar is die papegaai weer bezig, van
kip op kip op kip op kip ...
De boer pakt de papegaai en zegt: 'Het kan me niet schelen
dat er vanavond een feest is ... Ik heb je gewaarschuwd: nou
scheer ik je helemaal kaal. Vanavond ga je op de piano zitten, en
als de gasten binnenkomen zeg je alleen maar: "Dames rechts,
heren links, dames rechts, heren links ... " Begrepen?'
Zo gezegd, zo gedaan. Die avond zit de papegaai poedelnaakt
op de piano, en als er mensen binnenkomen zegt hij: 'Dames
rechts, heren links, dames rechts, heren links .. .'
Komt er opeens een kale vent binnen.
Zegt de papegaai: 'Dames rechts, heren links, kippenneukers
1994
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Het voorbehoedsmiddel
Een vrachtwagenchauffeur rijdt op een landweg laat in de
avond. Plotseling begeeft zijn vrachtauto het. am zich heen kij-

kend ziet hij niets anders dan een oud klooster. Hij heeft geen
andere keus dan daar aan te bellen. Hij belt aan en vraagt aan
Moeder Overste ofhij in het klooster kan ovemachten.
Moeder Overste trekt een zeer bedenkelijk gezicht en antwoordt: 'Mijnheer, dit is een nonnenklooster, dit is niet gebruikelijk; maar aangezien het laat is, denk ik niet dat ik een andere
keus heb.'
Ze spreken af dat hij in de hooischuur ovemachten mag, op
voorwaarde dat hij geen contact zoekt met de andere nonnetjes.
Maar midden in de nacht krijgt de chauffeur toch jeuk in zijn
broek; hij besluit op onderzoek te gaan, of er misschien toch
een nonnetje is die zijn behoeften kan bevredigen. Hij komt het
nonnetje Beatrice tegen en hij vraagt haar of zij niet een keer
met hem het hooi wil induiken. Beatrice is een zeer jong en
naief nonnetje, dat weI ergens voor te porren is, en ze besluit
toch maar een keertje een zonde te begaan. De vrachtwagenchauffeur ziet zijn kans waar en rukt zijn condoom te voorschijn. In aile haast scheurt het regenjasje; waama Beatrice natuurlijk niet meer wil. De chauffeur legt uit dat hij er een
;zakdoek om kan winden en dat dit ook geen kwaad kan! Zo gezegd, zo gedaan! De chauffeur geeft Beatrice een beurt die ze
haar levensdagen niet zal vergeten en's ochtends nemen ze afscheid van elkaar.
Jaren gaan voorbij en de chauffeur denkt nog af en toe aan
zijn nonnetje Beatrice. Ais hij weer eens vlak bij het klooster
moet zijn, besluit hij toch nog eens te gaan kijken hoe het met
Beatrice gaat. Hij belt aan bij de grote ijzeren poort, die na lang
wachten eindelijk opengaat. De chauffeur staat oog in oog met
een jongen; zo lelijk als de nacht. Hij heeft een oog, eenoor, drie
benen, drie armen en geestelijk is de jongen ook niet al te helder.
De chauffeur schrikt en kan zich niet inhouden: 'Wat is er
met jou gebeurd?'
Waarop de jongen antwoordt: 'Dit komt er nou van als je door
een zakdoek wordt gezeefd!'
1998
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De betekenis van fruit
Moos zat op school en kon heel goed leren. Denkt de meester
op een keer: nou, ik moet 'm toch eens pakken.
En die meester zegt: 'Moos, noem jij me eens een vrucht zonderpit.'
Toen zegt 'ie: 'Een banaan, meester.'
Toen zegt de meester: 'Nou met een pit.'
Toen zegt 'ie: 'Een pruim, meester.'
Toen zegt de meester: 'En nou met een paar pitten.'
Toen zegt 'ie: 'Een peer, meester.'
Toen zegt de meester: 'Nou met een hele hoop pitten.'
Toen zegt 'ie: 'Een meloen, meester.'
Afijn, 's middags zit die meester thuis dat huiswerk na te kijken, maar het zat 'm maar niet lekker dat die knul dat allemaal
zo wist. Toen denkt 'ie: op de een of andere manier moet ik 'm
toch te pakken nemen.
De volgende dag op school zegt de meester: 'Zeg Moos, weet
jij ook de betekenis van die vruchten?'
Toen zegt Moos: '0 ja hoor, meester. Vannacht kwam ik langs
de slaapkamer van m'n vader en m'n moeder, en toen hoorde ik
dat m'n moeder tegen m'n vader zei: "Als je nou weer met je
banaan langs m'n pruim komt, dan zal ik je een peer verkopen,
dat je kop een meloen is.'''
1998
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Van de prins geen kwaad
Ruud Lubbers, prins Claus en de koningin zijn aanwezig op
een luxe diner. Claus ziet dat Lubbers zomaar een zilveren lepeltje in het borstzakje van zijn jasje steekt. Claus probeert dit
vervolgens ook te doen, maar hij triIt zo met zijn arm dat het lepeltje langs zijn kopje koffie tikt en dus geluid maakt. Claus
voelt zich geroepen om een speech te houden, zodat zijn mislukte poging het lepeltje te stelen niet opvalt. Hij mompeIt dat
hij het erg fijn vindt dat iedereen aanwezig is en toost op de
nieuwe tentoonstelling. En weer ziet Claus Lubbers een lepeltje
in zijn borstzak steken. Claus probeert het vervolgens nog een
keer... en weer mislukt het en weer moet hij een speech in elkaar flansen. Als Lubbers vervolgens een derde keer een lepeltje jat, is Claus vastbesloten het ook te doen.
Als het geluid van het lepeltje weer de aandacht trekt, staat
Claus op en zegt: 'Ik ken een trueje. Ik heb hier een koffielepeltje - ik steek hem in mijn borstzakje ... en haal hem er bij de
heer Lubbers weer uit!'
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De geest van vuur en bloed
Jantje, zijn vader en zijn moeder gingen naar de bioseoop. Zijn
moeder moest naar de we.
Toen hoorde ze daar in de we: 'Ik ben de geest van vuur en
bloed. Ik ben de geest van vuur en bloed.'
Zijn moeder rende keihard en schreeuwend de we uit. En
toen moest zijn vader naar de we.
Die hoorde hetzelfde: 'Ik ben de geest van vuur en bloed.'
Toen ging hij ook gillend de we uit. En toen moest Jantje.
Toen zei die geest: 'Ik ben de geest van vuur en bloed. Ik ben
de geest van vuur en bloed.'
En toen zei Jantje: 'En ik ben het jongetje dat plassen moet.'
I99 8
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De lintworm
Een man die broodmager is, en desalniettemin niet eet maar
vreet, meldt zich na lang aandringen van zijn vrouw bij de
dokter.
'Dokter, ik geloof dat ik last heb van een lintworm.'
De dokter kijkt bedenkelijk naar het armetierige mannetje
en zegt: 'Ga maar op de onderzoektafelliggen.'
De dokter neemt een zaklampje en kijkt de man in zijn achterste.
'Tja meneer, dat vereist een harde aanpak.'
De arts loopt naar de achterkamer en komt na vijf minuten
terug met een appel en een koekje. Hij schuift de appel met
enig geweld in de man zijn achterwerk, wacht vervolgens vijf
minuten, en stopt het koekje erachteraan.
'Zo meneer, herhaalt u dat de hele week en komt u vrijdag
maar terug!'
De man vertrekt met gemengde gevoelens huiswaarts.
Als dat maar goed gaat, denkt hij. Hij houdt zich strikt aan
het recept en herhaalt de procedure dagelijks. Die vrijdag is
hij terug bij de dokter.
'Zo meneer, alles goed gegaan?' vraagt de dokter.
'J awel,' zegt de man, 'maar ik ben geen gram aangekomen,
dokter!'
De dokter laat de man wederom plaatsnemen op de onderzoektafel.
'Dat is een goed teken,' stelt de arts de man gerust. 'Wacht
u even, ik ben zo terug.'
De dokter vertrekt weer richting achterkamer om vrij kort
daarop weer terug te keren met een appel en een ... honkbalknuppel!
De man wordt ietwat wit om zijn neus en zegt: 'Dokter,
ik. ..'
Waarop de dokter de man tot stilte maant. De arts schuift
de appel in de man zijn achterwerk en gaat rustig zitten
wachten.

Komt na vijf minuten de lintworm naar buiten en die zegt:
'He joh... waar blijft mijn koekje?'
1998
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De vos en de wolf: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK013. In augustus 1894 toegezonden door mevrouw J.O. Hazekamp uit
Eenrum, Groningen, die in haar jeugd in Beilen, Drente, heeft gewoond. Het verhaal is licht bewerkt en het taalgebruik gemodemiseerd.
AT 15, 'The Theft of Butter (Honey) by playing Godfather'.
De leeuw, de vos en de ezel: Collectie Jaarsma; Volksverhalenbank
Q004I03. Verteller: Anders Bijma uit Boelenslaan, Friesland. Verteld
op 19 mei 1966. De tekst is vertaald uit het Fries. AT 51, 'The Lion's Share'.
De zeven geitjes: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK034Op 9 februari 1894 toegezonden door Sofie Bouvy uit Amsterdam,
Noord-Holland. Het taalgebruik is gemoderniseerd. AT 123, 'The Wolf
and the Kids'.
Waarom de boontjes zwarte stipjes hebben: Collectie Boekenoogen;
Volksverhalenbank CBOEK059. In april 1894 toegezonden door J. ter
Meulen uit Tiel, Gelderland. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd.
AT 295, 'The Bean, The Straw and The Coal'.
De magische vlucht: Onder de titel 'De koning van Zevenbergen' gepubliceerd door August Gittee in de eerste aflevering van het Vlaamse tijdschrift Volkskunde van 1888, p.I2I-I33. Volksverhalenbank VOLKs032.
Het (waarschijnlijk literair bewerkte) verhaal zou onder meer opgetekend zijn in Erembodegem in Vlaanderen; verteller(s) onbekend. De
tekst is thans bewerkt tot hedendaags Nederlands. AT 313, 'The Magic
Flight: The Girl as Helper in the Hero's Flight'.
De toverheks: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKOIO.
Op 22 januari 1894 toegezonden door S.H. Junius uit Arnhem, Gelderland. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT 313, 'The Magic Flight:
The Girl as Helper in the Hero's Flight'.
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Het chocoladehuisje: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK002.
Op 20 juni 1892 toegezonden door mevrouw M.R van de Veer uit Driebergen, Utrecht Het taalgebruik is Iicht gemoderniseerd. AT 327A, 'Hansel and
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Gretel'.
Rozina: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKo09. Op 20
juni r892 toegezonden door mevrouw M.R. van de Veeruit Driebergen,
Utrecht. Het taalgebruik is Iicht gemodemiseerd. AT 425c, 'Beauty and
the Beast'.
Rozerood en Lelieblank: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK003- Op 20 juni 1892 toegezonden door mevrouw M.R. van de
Veer uit Driebergen, Utrecht. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd.
AT 426, 'The Two Girls, the Bear and the Dwarf'.
De gouden bal: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKo08.
Op 20 juni 1892 toegezonden door mevrouw M.R. van de Veer uit Driebergen, Utrecht. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT 431, 'The
House in the Wood'.
De kikvors: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK043. Op
3 februari 1894 toegezonden door A.M. van Capelle uit Arnhem, Gelderland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. AT 440, 'The Frog
King or Iron Henry'.
Bontepels: Volksverhalenbank MUYLD056. Interviewster: Minke Priester. Het verhaal is op 17 april 1997 verteld door Mellie Uyldert te Bussum, Noord-Holland. Aan de vertelling knoopt de vertelster een nogal
antroposofische uitleg vast. Lichte bewerking van het afschrift van de
bandopname, archiefMeertens Instituut. AT 5IOB, 'The Dress of Gold,
of Silver, and of Stars'. Bij de gebroeders Grimm vinden we dit verhaal
onder de titel 'Allerleirauh' in hun Kinder- und Hausmarchen.
De visser en zijn vrouw: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEKo06. In 1893 toegezonden door mevrouw Albertina Deenik uit
Harderwijk, Gelderland. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT
555, 'The Fisher and his Wife'.
De appels van Damasko: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK046. In 1894 toegezonden door mevrouw Comelis uit Helvoort,
Noord-Brabant. Het taalgebruik is hier gemoderniseerd. De vertelster
merkt nog op dat zij het verhaal van haar grootrnoeder heeft gehoord.
Het sprookje betreft een wat eigenaardige versie van het type AT 566,
'The Three Magic Objects and the Wonderful Fruits (Fortunatus),. Bovendien is de vertelling in een sterk literaire stijl opgetekend.
De boze stiefmoeder: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK082. In juni 1892 toegezonden door de dames Roorda uit Assen,
Drente. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT 720, 'My Mother
Slew Me, My Father Ate Me, The Juniper Tree'.
Het roosje violet: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK093.
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In r9 januari r892 toegezonden door J. Mandings uit A1kmaar, NoordHolland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. AT 780, 'The Singing
Bone'.
De getemde feeks: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0283. Verteller: Dirk Schuurman (r839-I908) uit Broek in Waterland, NoordHolland. Opgetekend in een brief van 7 november I90r. Het Waterlandse dialect is vertaald en licht gemodemiseerd. AT 90I, 'Taming of
the Shrew'.
Zonder Zorg: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0253. Verteller:
Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, Noord-Holland. Verteld op 7
oktober I90r. Het Waterlandse dialect is vertaald en licht gemodemiseerd. AT 922, 'The Shepherd Substituting for the Priest Answers the
King's Questions'.
De sergeant en de koning: Collectie Bakker; Volksverhalenbank
cBAK02r8. Verteller: veehouder Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, Noord-Holland. Opgetekend in een brief van 2 oktober I90r. Het
Waterlandse dialect is vertaald en licht gemodemiseerd. AT 952, 'The
King and the Soldier'.
De bladeren aan de bomen... : Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK053- In maart I894 toegezonden door P.S.L. van Deinse uit
Groningen. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT 960, 'The Sun
Brings All to Light'.
De molenaar en de meelpoppen: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK035. Op 9 februari 1894 toegezonden door Sofie Bouvy
uit Amsterdam. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd.
Waarom de varkens wroeten: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK057. In januari I894 toegezonden door S.c. TimmersGroothuijs uit Drente. Het
is vertaald uit het Drents. AT 2025,
'The Fleeing Pancake' en SINUR 65A, 'Warum das Schwein immer
sucht'o
Hoe de mensen aardappels leerden eten: Collectie Jaarsma, verslag 178,
verhaa19. Volksverhalenbank q017809. Verteld op 25 april 1967 door
Geeske Kobus-Van der Zee uit Nijega, Friesland. Het verhaal is vertaald
uit het Fries. SINUR I27A*, 'Warum die Kartoffeln "pfarrerknollen" heissen'.
De Amersfoortse kei: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK06+ In februari 1894 toegezonden door J.w. Srnitt, importeur
en exporteur van thee, geboren in Amersfoort, Utrecht, woonachtig in
Amsterdam. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT 926B*, 'Turningoverthe Block of Stone' en TM 2602, 'Spotnaam voornaburigdorp
(stad) of hun inwoners'.
Het Huis met de Hoofden: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK0I6. In april I892 toegezonden door mevrouw M.A. Ferwerda uit
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Amsterdam, Noord-Holland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd.
AT 956B, 'The Clever Maiden Alone at Home Kills the Robbers'. AllioeweI het hier gaat om een internationaal sprookjestype, vertoont deze
verhaalversie de trekken van een sage die duidelijk gelokaliseerd wordt.
Het Huis met de Hoofden is nog steeds te vinden aan de Keizersgracht
I23. De zes hoofden aan de gevel stellen eigenlijk klassiek-mythische flguren voor: Apollo, Diana, Ceres, Bacchus, Mars en Minerva. In de nietklassiek geschoolde volksverbeelding zijn het rovershoofden geworden.
De Stenen Uilenborden: Collectie Jaarsma, verslag 6, verhaal 1. Volksverhalenbank qoo0601. Verteld rond I965 door Geeske Kobus-Van
der Zee uit Nijega, Friesland. Het verhaal is vertaald uit het Fries. Een
uilenbord is een houten ornament aan de dakpunt van Friese boerderijen. VDK II9IA*, 'Voor de haan kraait boerderij bouwen'.
De zeemeerrnin van Westenschouwen: Volkskundevragenlijst 2 (I937),
forrnulier 1 32. Volksverhalenbank LYST294. Ingezonden door H.J. Romeijn uit Burgh, Zeeland, ingenieur. De tekst is gemoderniseerd. SINSAG 3I, 'Die Prophezeiung des Meerweibes'.
De nieuwsgierige boer: Volkskundevragenlijst 2 (1937), forrnulier K
168. Volksverhalenbank LYST219. Ingezonden door A.W.H. van Heel uit
Vught, Noord-Brabant, gemeente-ambtenaar. De tekst is gemoderniseerd. SINSAG 65, 'Zwerge wollen nicht belauert werden: Neugierigen
das Auge ausgestochen'.
Het wisselkind: Volkskundevragenlijst 17 (1953), forrnulier L 289.
Volksverhalenbank LYSTo03. Ingezonden door A.W. Fullemans uit
Weert, Limburg, gepensioneerd onderwijzer. SINSAG 91, 'Das Wechselkind'.
Eldert en Brandert: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK058.
In januari 1894 toegezonden door S.c. Tmuners-Groothuijs uit Drente.
Hetverhaal is vertaald uithet Drents en licht bewerkt. De moordenaars worden ook wel Ellert en Brammert genoemd, en in andere verhalen zijn het
reuzen. In sommige verhalen wordt - explicieter - verklaard hoe Brammertshoop en Ellertsveld aan hun naam zijn gekomen. SINSAG 3II, 'Weisse
Frau ist eine zuriickgekehrte Tote'.
Jan Zonder Angst: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKOO1.
Op 20 juni 1892 toegezonden door mevrouw M.R. van de Veer uit Driebergen, Utrecht. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. SINSAG 401, 'Der
verborgene Schatz'.
De toverspreuk: Collectie Jaarsma, verslag 4, verhaal2. Volksverhalenbank qoo0402. Verteld op 8 december 1965 door Geeske Kobus-Van
der Zee uitNijega. Het verhaal is vertaald uit het Fries. SINSAG o5II,
'Dber Weg und Steg'.
Het behekste schip: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0445.
Anonieme verteller uit Zuiderwoude, Noord-Holland. Opgetekend in
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een brief van 18 mei I9II. De tekst is licht gemodemiseerd. SINSAG 513,
'Die verzauberte Jacht'.
De fieteldans: Volksverhalenbank DIVIXOI6. Rond 1972 opgetekend
door J. Sanders bij zijn grootvader Hendrikus Maas uit Den Dungen
(Noord-Brabant). Op 16 januari 1975 is de collectie door J. Sanders verzonden aan w.H.Th. Knippenberg te 's-Hertogenbosch, en in februari
1996 is de verzameling door het Meertens Instituutverworven. Op verzoek zijn de persoonsnamen uit de tekst verwijderd. TM 3101, 'Heks
maakt kind (mens) ziek'.
De betoverde molen: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0380.
Anonieme, 9o-jarige verteller uit Uitdam, Noord-Holland. Opgetekend
in een brief van 2 april 1903. De tekst is uit het Waterlands vertaald en
licht gemodemiseerd. SINSAG 622, 'Die verzauberte Miihle'.
De kattenkerrnis: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKI39.
In maart 1892 toegezonden door C. J. Kieviet uit Oosthuizen, Noord-Holland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. De gedachte die uit het
verhaal spreekt is uiteraard dat de katten eigenlijk heksen zijn die een gedaanteverandering hebben ondergaan. 's Nachts houden zij gezamenlijk een kattendans of kattenkerrnis, liefst rond een gestolen religieus
heiligdom als een kandelaar of een avondmaalsbeker. Als de katten door
kokend water verwond worden, vertonen de heksen nadien brandwonden. SIN SAG 640, 'Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag
Malzeichen'; SINSAG 501 'Der Katzentanz'; SINSAG 503 'Die gestorte
Hexenversammlung'.
.
De kruisdaalder onder de stoel: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK022. Op 18 april 1892 toegezonden door H. Baarschers uit
Amsterdam, Noord-Holland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd.
SINSAG 647, 'Hexe erkannt; Sie kann nicht aufstehen, weil ein Kreuztaler unter dem Stuhlliegt'. N.B. Door het laten uitspreken van de naam
van God breekt men de macht van de tovenaar of de heks. Zij proberen
het woord God altijd te vermijden met woorden als 'Kot' of ' Pot'.
Vastgezet: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0365. De verteller
is veehouder Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, Noord-Holland.
Opgetekend in een brief van 2 april 1903. De tekst is gemoderniseerd.
SINSAG 666, 'Zauberer bannt an den Ort'.
Klaverboer haalt jenever: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0I73.
De verteller is een anonieme zegsman uit Zuiderwoude, Noord-Holland.
Opgetekend in een brief van 23 april 1901. De tekst is gemoderniseerd.
SINSAG 685, 'Pikbube als Helfer. Spielkarte ausgeschickt, urn Schnaps zu
holen'.
De heks die niet kon plassen: Volksverhalenbank DIVIX022. Rond 1972
opgetekend door J. Sanders bij zijn grootvader Hendrikus Maas uit Den
Dungen (Noord-Brabant). Op 16 januari 1975 is de collectie door J. San-
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ders verzonden aan W.H.Th. Knippenberg te 's-Hertogenbosch, en in
februari 1996 is de verzameling door het Meertens Instituut verworyen. S1NSAG 780, 'Zauberer zwingt auf andere Weise, die Bezauberung
fort zu nehmen'.
De heksen in de zeef: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK02I. Op 18 april 1892 toegezonden door H. Baarschers uit Amsterdam, Noord-Holland. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. S1NSAG 782, 'Das gefundene Sieb'.
Toverij van oude Hindrik: Collectie Jaarsma, verslag 26, verhaal 4Volksverhalenbank qo02604- Verteld op 2 april 1966 door Hendrik
Sibma uit Harkema, Friesland. Het verhaal is vertaald uit het Fries. TM
3I01, 'Heks maakt kind (mens) ziek'. Merk op dat de heks in dit geval
een tovenaar is.
De weerwolf: Volksverhalenbank ULEG0230. Op 4 oktober 1998 toegezonden door Moniek Grimme uit Oirschot, Noord-Brabant. SINSAG
823, 'Das zerbissene Tuch'.
De goddelozevrouw: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK075.
Eind negentiende eeuw toegezonden door e.w. Pisuisse uit Lutten, Overijssel. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. SIN SAG 902, Teufel tanzt mit
Madchen (Mann), das tanzen will, wenn es auch mit dem Teufel ware'.
In gevecht met de duivel: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK074. Eind negentiende eeuw toegezonden door C.W. Pisuisse uit
Lutten, Overijssel. Hettaalgebruik is licht gemoderniseerd. SINSAG 916,
'Kampf mit dem Teufel'.
De vloeker gestraft: Collectie Jaarsma, verslag 30, verhaal2J. Volksverhalenbank q003023. Verteld in september I955 door Sjoerd Koster uit
Kollumerzwaag, Friesland. Het verhaal is vertaald uit het Fries. SIN SAG
0917, Teufel erschreckt Sunder (Fluchende),.
De vloek van de soldaat: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEK062. Eind negentiende eeuw toegezonden door M.e. Koole uit
Westkapelle, Zeeland. Het taalgebruik is lich't gemoderniseerd. SINSAG
II29, 'Unfruchtbare Stelle, wo Mord geschah (Galgen stand),.
Antwerpen: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKI23.
Eind negentiende eeuw toegezonden door een anonieme briefschrijver
uit Antwerpen, Vlaanderen. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd.
TM 26or, 'Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is
gekomen'.
De wraak van de os: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank
CBOEKOI8. In juni 1894 toegezonden door mevrouw J.A. Elderink uit
Enschede, Overijssel. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd.
Het haardhout: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, formulier C
180*. Volksverhalenbank STSAG044. Ingezonden door H. KampingKoops uit Taarlo, Drente, van beroep huisvrouw. De tekst is licht be-
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werkt. Deze leugenvertelling staat in een traditie van vertellingen over
zuinigheid: vaak wordt er dan verteld over anderen die zo zuinig stoken,
dat er de volgende ochtend nog - bijvoorbeeld - een uil uit een blok
haardhout vloog.
Beer: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, forrnulier G 257. Volksverhalenbank STSAG063. Ingezonden door Cathe Gerritsen uit Haaksbergen, Gelderland, van beroep adrninistratrice, directiesecretaresse en
boekhoudster.
De watersnood van 1916: Volksverhalenbank PGR00T26. Interview met
veehouder-in-ruste Piet Groot te Broek in Waterland, Noord-Holland,
op 28 november 1996. Interviewer: Theo Meder. Letterlijk afschrift van
de bandopname.
De list van de groenteboer: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3,
forrnulier B035. Volksverhalenbank STSAG040. Ingezonden door Grietje de Jong uit Kollum, Friesland, van beroep onderwijzeres.
Bezoek van de nachtrnerrie: Collectie Bakker; Volksverhalenbank
CBAK0468. Verteller: Jan Lofuit Zuiderwoude, Noord-Holland. Opgetekend in een brief van 26 juni 191I. Het Waterlandse dialect is vertaald
en licht gemoderniseerd. SINSAG 796, 'Mensch von Mahr beritten'. Alhoewel het verhaal een nummer als sagen-type krijgt toegewezen, mag
dit verhaal als een persoonlijk ervaren geschiedenis worden opgevat.
Het verschijnsel komt vaker voor en heeft later een medische verklaring
gekregen: de patient ontwaakt terwijl hij zich nog in een remslaap-toestand bevindt. De toestand gaat gepaard met verlammingsverschijnselen en hallucinaties, en duurt doorgaans niet lang.
Het witte paard van Terwee: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3,
forrnulier E 086. Volksverhalenbank STSAG05I. Ingezonden door B.
IJskes uit Zaandam, Noord-Holland. Aan het verhaal kan een typenummer gegeven worden: TM 6023, 'Grijs haar van schrik'. Uit de vertelling blijkt evenwel duidelijk dat het om een poets gaat.
Kwajongensstreek: Volksverhalenbank PGROOT04. Interview met veehouder-in-ruste Piet Groot te Broek in Waterland, Noord-Holland, op
28 november 1996. Interviewer: Theo Meder. Letterlijk afschrift van de
bandopname.
Sl6kkie: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, forrnulier G 093·
Volksverhalenbank STSAG059. Ingezonden en opgetekend door J. Huisman-de Jonge, verteld door Jan Sierink uit Hardenberg, Overijssel.
Het verschot: Volksverhalenbank D1VTX034. Op verzoek van kleindochter Paula van den Berg heeft grootvader B. Visser uit Huizen, NoordHolland, ditverhaal opgeschreven op 12 november 1996. Dit verhaal en
andere vertellingen van de heer Visser bevinden zich thans in het archief van het Meertens Instituut.
Lijkbezorging: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, forrnulier I
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069. Volksverhalenbank STSAG065. Ingezonden door J. Boogaard uit
Goes, Zeeland.
Belezen: Volksverhalenbank PGROOT37. Interview met veehouder-inruste Piet Groot te Broek in Waterland, Noord-Holland, op 3 februari
I998. Interviewer: Theo Meder. Het afschrift van de bandopname is
hier licht bewerkt.
Ratten: Volkskundevragenlijst 62 (I99I), vraag 3, formulier G 09oa.
Volksverhalenbank STSAG058. Ingezonden door H. van Eldik, uit Amsterdam, Noord-Holland, maar correspondent voor Balkbrug, Overijssel. Dit is typisch zo'n sterk verhaal, waarvan onzeker is, ofhet waar gebeurd is of eerder een moderne sage is. De bezwering van de verteller
dat het echt waargebeurd is, wordt ook vaak gebezigd bij moderne sagen. In de Volksverhalenbank staat het verhaal voorlopig geregistreerd
als stadssage. Er is echter nog steeds geen tweede versie van het verhaal
gevonden, en in deze bundel heb ik de vertelling derhalve geplaatst bij
de persoonlijke vertellingen.
Henkie er maar aan wagen: Volkskundevragenlijst 62 (I99I), vraag 3,
formulier K I20a. Volksverhalenbank STSAG086. Ingezonden door J.
Hooymans uit Velddriel, Noord-Brabant. Uit overwegingen van privacy
zijn op verzoek de namen in dit verhaal gewijzigd.
De viool: Volksverhalenbank DIVTXI38. Op 27 december I998 ingezonden door J. de Vos uit Oostzaan, Noord-Holland.
Burengerucht: Volksverhalenbank STSAG024. Op IO februari I995 verteld te Utrecht door Liza Kuitert.
Aangeslagen: Volkskundevragenlijst 62 (I99I), vraag 3, formulier B
085. Volksverhalenbank STSAG04I. Ingezonden door H. Kingma, veehouder te Weidum, Friesland. De correspondent acht dit een waargebeurd verhaal, maar het wordt ook weI als mop verteld. VDK I586c*, 'De
waarde van een klap'.
De lifter: Volkskundevragenlijst 62 (I99I), vraag 3, formulier E I6I.
Volksverhalenbank STSAG052. Ingezonden door Francine J.A. Fennis
uit Hilversum, Noord-Holland, van beroep lerares Nederlands. BRUN
OIOOO, 'The Vanishing Hitchhiker'.
Opa op drift: Volkskundevragenlijst 62 (I99I), vraag 3, formulier K I97.
Volksverhalenbank STSAG092. Ingezonden door Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek, Noord-Brabant, van beroep onderwijzer. BRUN OIlOO, 'The
Runaway Grandmother'.
Klein versus groot: Volksverhalenbank ULEG0237. Per brief ontvangen
- geschreven op I3 oktober I998 door E. Brandenburg uit Grootebroek,
Noord-Holland. BRUN OI2I5, 'Old vs. Young'.
Aan de ketting: Volkskundevragenlijst 62 (I99I), vraag 3, formulier K
I97. Volksverhalenbank STSAG094. Ingezonden door Jan Naaijkens uit
Hilvarenbeek, Noord-Brabant, van beroep onderwijzer. BRUN OI405,
'The Severed Fingers'.

70 Chinees eten: Volksverhalenbank ULEG0224. Per brief ontvangen - geschreven op 29 september 1998 door Ingrid Freichrnann uit De Kwakel, Noord-Holland. BRUN 02300, 'The Dog's Dinner'.
71 Haan: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, formulier F 133. Volksverhalenbank STSAG055. Ingezonden door Wim C. Lubberding, personeelschef te Zwolle, Overijssel. Vooralsnog valt niet goed uit te maken
of dit een stadssage is of eerder een anekdote.
72 De bedorven bruiloft: Volksverhalenbank ULEG0287. In oktober 1998
ontvangen van E.C.W. Rutjes uit Krommenie, Noord-Holland. De vertelster heeft haar vader dit meermaals als waar horen vertellen, en vernam pas later dat dit verhaal in meerdere versies circuleerde. BRUN
02IlO, 'The poisoned pussycat at the party'.
73 Dagje vissen: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, formulier 1
069. Volksverhalenbank STSAG064- Ingezonden door J. Boogaard uit
Goes, Zeeland, adjunct-direkteur in het L.T.O. BRUN 04155, 'The wrong
teeth'.
74 De man die van witte bonen hield: Volksverhalenbank MOPI0242. Deze
mop werd verteld in de eerste reeks van het RT4 televisieprogramrna
Moppentoppers, september-oktober 1994- Het verhaal wordt hier verteld als mop, maar wordt ook weI als waargebeurd sterk verhaal verteld.
BRUN 05315, 'The Fart in the Dark'.
75 De drogist: Volksverhalenbank DIVIX090. Per e-mail ontvangen op 6
oktober 1998 van Tijsjes moppen mailinglist, van Tijs Schippers. Het
verhaal wordt hier verteld als mop, maar wordt ook regelmatig als waargebeurd sterk verhaal verteld. BRUN 05357, 'The Blind Date #1'.
76 Sperma in de knoflooksaus: Volksverhalenbank ULEG0264- Bron:
Utrechts Nieuwsblad, 27 april 1996, oorspronkelijke titel: 'Keuringsdienst: "Sperma in shoarmasaus is leugen"'. BRUN 05515, 'Masturbating into Food'.
77 Beschermengel: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, formulier 1
074. Volksverhalenbank STSAG068. Opgestuurd door c.1. van der WeeIe uit Gouda, Zuid-Holland. TM 6003, 'Beschermengel biedt bijstand'.
78 Fiets: Volksverhalenbank STSAG218. Op 30 juni 1995 verteld door Ben
van der Have in Leiden, Zuid-Holland. TM 60Il, 'De fiets bij hetvuilnis'.
79 IJskoud: Volksverhalenbank ULEG0238. Op 21 oktober 1998 toegestuurd door Debby Moonen uit Sittard, Limburg. BRUN 06215, 'The
Shoplifter and the Frozen Chicken'.
80 Superheld: Volksverhalenbank STSAG245. Begin jaren negentig verteld
door Geert Warnar te Leiden, Zuid-Holland. BRUN 05327, 'Superhero
Hijinks'.
81 Gas: Volksverhalenbank STSAG248. Op 14 augustus 1995 verteld door
Cefas van Rossem te Amsterdam.
82 Corned Beef: Volksverhalenbank STSAG294. Op 24 oktober 1995 verteld
door Herman Beekveldt te Amsterdam.

83 On the rocks: Volksverhalenbank ULEG0052. Via e-mail verstuurd op II
mei I998 aan Wendy de Visser door Chun Yu Hau uit Groningen. De
tekst is licht bewerkt. BRUN 06305, 'The kidney heist'.
84 Nederlands: Volksverhalenbank STSAG30I. Op 3I oktober I995 verteld
door Caroline Smits te Amsterdam. TM 470I, 'God spreekt Nederlands'.
85 Stop een banaan in je Citroen: Volksverhalenbank STSAG302. Dialoog
tussen Leonie Cornips en Theo Meder, Amsterdam, 2 november I995.
TM 60I4, 'Deux Chevaux-lore'.
86 Veel geluk, meneer Gorsky!: Sjoera Nas: 'Orale cultuur', in: Rotterdams
Dagblad, 24-II-I995. Volksverhalenbank STSAG365.
87 Hit the floor babe!: Volksverhalenbank STSAG370. Verteld op 23 september I995 te Utrecht door Maarten aan Annemieke van der Velden.
BRUN 09000, 'The Elevator Incident'.
88 Die-van-die-vent-die... : Yvonne Keuls: 'Die-van-die-vent-die .. .', in: Even
Apeldoom. Informatie Magazine van Centraal Beheer, voorjaar I993,
p.20. Volksverhalenbank STSAG320. BRUN 04II5, 'The Barrel of Bricks' .
89 Hamlap: Volksverhalenbank STSAG384- Verteld op 7 november I995 te
Den Haag door Chris aan Annemieke van der Velden. BRUN 04I65,
'Bungling Brides'.
90 Waarom ik mijn secretaresse ontslagen heb ... : Volksverhalenbank
ULEG0295. Toegezonden op 22 maart I999 door Hans Bennis uit Amsterdam, die het op zijn beurt weer ontvingvan Dick Stolk. BRUN 053I2,
'The Nude Surpriseparty'.
9I Tandenborstels: Volksverhalenbank STSAG4II. Verteld te Utrecht op 30
november I995 aan Annemieke van der Velden. BRUN 06030, 'Indecent Exposure' .
92 Het testament: Horen vertellen door een anonieme student aan de
Erasmus Universiteit op 4 oktober I996 te Rotterdam. VolksverhalenbanksTSAG636. BRUN 07520, 'TheWill'. Dathetverhaal inderdaad in de
krant stond, blijkt uit het navolgende stuk uit Trouw, de betrouwbare
krant.
93 Bidden maakt rijk: 'Bidden maakt rijk', in: Trouw, 4 oktober 1996.
Volksverhalenbank STSAG638. BRUN 07520, The Will.
94 De onoplosbare som: Volksverhalenbank ULEG0I56. Op 5 september
1998 verteld aan Elise de Bree door Laurens Calon uit Goirle, NoordBrabant. BRUN I0200, 'The Unsolvable Math Problem'.
95 Wat is lef?: Volksverhalenbank ULEG0095. Op 25 juni 1998 verteld aan
Wendy de Visser door Stefanie Wels uit Amsterdam, Noord-Holland.
BRUN I0235, 'Define "Courage"'.
96 De gestolen creditcard: Volksverhalenbank STSAG007. Verteld te Schiedam, Zuid-Holland, door Ineke Lodder-Kooij op 2 januari 1995. TM
6036, 'De gestolen creditcard'.
97 Zelfmoord: Pamela Hemelrijk: 'Zelfmoord', in: Algemeen Dagblad, 24
september 1996, p.2. Volksverhalenbank STSAG635.

98 Circusbeer: Verteller Hennan Beekveldt, Amsterdam, 29 november 1996.
Volksverhalenbank STADSAG654.
99 Biologie practicum: Volksverhalenbank ULEG0260. Verhaal op 6 november 1998 per e-mail toegezonden door Willem Ladiges uit
Amsterdam, Noord-Holland.
100 Triviaal: Volksverhalenbank STSAG4I8. Verteld op 30 november 1995
door Freek Wiedijk te Utrecht.
IOI Het pikante kopietje: Volksverhalenbank ULEG0232. Per e-mail toegezonden op 3 oktober 1998 door Erik Willems uit Leende, Noord-Brabant. Verteller heeft het zelf als waargebeurd verteld gekregen.
102 De engelenwacht: Volksverhalenbank ULEG0303. Op I april 1999 verteld door Gerard Gerrits te Almelo, Overijssel. Opgetekend door
Rachel Gerrits; de letterlijke tekst is licht bewerkt. Het staat te bezien of
deze vertelling moet worden aangemerkt als een legendesprookje, een
traditionele sage of een moderne sage. VDK 770A*, 'De engelenwacht'.
103 Vissen in de mist: Volksverhalenbank STSAG057. Ingezonden door mevrouw L.H. Jeurink-Hofsteenge, verkoopster uit Emmen, Drente; antwoord bij de Volkskundevragenlijst nummer 62 uit 1991, vraag 3. Het
verhaaltje is vertaald uit het Drents. De correspondente heeft het verhaal van haar schoonvader gehoord, die het zelf zou hebben meegemaakt.
I04 De wollef en de seve geitjes: Verschenen in het tijdschrift voor Amsterdamse HES-studenten, Tilt, jaargang 13, nummer 3, februari 1997.
De tekst is echter al tientallen jaren eerder geschreven. Oorspronkelijke auteur onbekend. Volksverhalenbank DIVTX043. Parodie op de Wolf
en de zeven geitjes: AT I23, 'The wolf and the kids'.
105 Het sprookje van Hasj en Wietje: Gepubliceerd op internet, adres:
http://www.hzeeland.nJrrnkort/hasj.htrn1; opgenomen in de Volksverhalenbank op 20-8-1996 als STSAG626. Oorspronkelijke auteur onbekend. Parodie op Hans en Grietje: AT 327A, 'Hansel and Gretel'.
106 Pineukkio: Volksverhalenbank Mono530. Opgetekend door Nico
Weenink, en verteld door Miranda Fischer op 5 december 1996 te
Stuttgart in Duitsland. De mop heeft de inzet van het Roodkapjesprookje AT 333, 'The Glutton (Red Riding Hood),.
I07 Niet storen: Volksverhalenbank MOP30486. Op II oktober 1996 in plat
Amsterdams verteld door een jongen in de trein aan zijn twee vrienden, tussen Schiphol en Leiden, blowend op weg naar een hard rockconcert in Rotterdam. De inzet is weer het Roodkapje-sprookje AT 333,
'The Glutton (Red Riding Hood),.
I08 Joodkapje: Volksverhalenbank MOP20529. Op 4 december 1996 te
Utrecht verteld aan Nico Weenink door Peter-Jan Venneij. De inzet is
nog eens het Roodkapje-sprookje AT 333, 'The Glutton (Red Riding
Hood),.

I09

IIO

III

II2

II3

II4

II5

II6

II7

II8

De gave van het spook: VoIksverhalenbank MOPIOII9. De mop is rnij
in de jaren zeventig verteld door Cor Hersbach te 's-Gravenzande,
Zuid-Holland. De mop is een kornische variant op het traditionele
sprookje. AT 503, 'The Gifts of the Little People'.
Wie is de baas?: Collectie Jaarsma, verslag 50, verhaal 3. VoIksverhalenbank qo05003. Verteld op 15 juni 1966 door Geeske Kobus-Van
der Zee uit Nijega, Friesland. Het verhaal is vertaald uit het Fries. AT
I366A*, 'Search for Husband in Command'.
De blinde vrijster: Collectie Jaarsma, verslag 21, verhaal 5. Volksverhalenbank q002I05. Verteld op 16 maart I966 door Geeske Kobus-Van
der Zee uit Nijega, Friesland. Het verhaal is vertaald uit het Fries. AT
1456, 'The Blind Fiancee'.
De meesterdief: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKo04.
In I893 toegezonden door mevrouw Albertina Deenik uit Harderwijk,
Gelderland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. AT 1525, 'The MasterThief'.
Jan met de toverpot: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKOII.
Op 22 januari 1894 toegezonden door S.H. Junius uit Arnhem, Gelderland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. AT 1535, 'The Rich and the
Poor Peasanf.
De geest der profetie: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0236.
Verteller: veehouder Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, NoordHolland. Opgetekend in een brief van 2 oktober I901. Het Waterlandse dialect is vertaald en licht gemoderniseerd. AT I539, 'Cleverness and
Gullibility' .
De man die uit de hemel gevallen was: Collectie Boekenoogen; VoIksverhalenbank CBOEK049. Op 7 februari I894 toegezonden door meneer A.
Rtihrup, fabrikantvan mineraalwater en limonades uit Rotterdam, ZuidHolland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. AT 1540, 'The Student
from Paradise (Paris)'.
De Lange Lente: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK070.
Op 7 februari I894 toegezonden door meneer A. Rtihrup, fabrikant van
mineraalwater en limonades uit Rotterdam, Zuid-Holland. Het taalgebruik is licht gemoderniseerd. AT I54I, 'For the Long Winter'.
Jan Vijf Vingers In De Aars: Collectie Bakker; Volksverhalenbank
CBAK0421. Verteld door mevrouw Jannetje Dekker-Knip, haar broer
Pieter Knip en mevrouw Christina Pronk, allen uit Broek in Waterland,
Noord-Holland. Opgetekend in een brief van 23 juli I906. De tekst is
uit het Waterlands vertaald en licht gemoderniseerd. AT 1545, 'The Boy
with Many Names'.
Uiteletuit: Collectie Poortinga, hs. archief Fryske Akademy, in bruikleen bij het Frysk Letterkundich Museum en Dokurnintaesjesintrum,
Leeuwarden. Afschrift van een bandopname van 24 november I971.
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Volksverhalenbank ABIJMA26. Verteller is Anders Bijma uit Boelenslaan, Friesland. De tekst is vertaald uit het Fries. VDK I545c*, 'Uiteletuit'
&AT 1545B, 'The Boy who Knew nothing of Women' .
Burgemeester De as: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0233.
Verteld door Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, Noord-Holland.
Opgetekend in een brief van 2 oktober I901. De tekst is uit het Waterlands vertaald en licht gemoderniseerd. AT I675, 'The Ox (Ass) as Mayor'.
Spookspelen: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKI03.
In maart I892 toegezonden door Anna van de Weij uit Joure, Friesland. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. VDK 1676E*, 'Spookspelen: twee witten met een zwarte emp'.
Jan en Trijntje: Collectie Poortinga, hs. archief Fryske Akademy, in
bruikleen bij het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Leeuwarden. Afschrift van een bandopname uit september I971.
Volksverhalenbank ABIJMA25. Verteller is Anders Bijma uit Boelenslaan, Friesland. Achter het afschrift staat nog aangetekend: 'Hat er fan
AIle Bijma'; AIle Bijma was de grootvader van Anders Bijma. De tekst
is vertaald uit het Fries. AT I69I, 'Don't eat too Greedily'; AT 1653, 'The
Robbers under the Tree'; AT I2II, 'The peasant woman thinks the cow
chewing her cud is mimicking her'; AT I54I, 'For the Long Winter'.
Dat had je niet moeten doen: Collectie Boekenoogen; volksverhalenbank CBOEK105. In mei 1892 toegezonden door J. van der Veen uit Terschelling, Friesland. Het taalgebruik is gemodemiseerd. AT I696,
'What should I have said (done)?'.
Toen Jozef in Egypte ging: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0213. Verteld door Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, Noord-Holland. Opgetekend in een brief van 2 oktober 190I. De tekst is uit het Waterlands vertaald en licht gemoderniseerd. AT 1735, 'Who Gives his Own
Goods shall Receive it Back Tenfold'.
De matroos die in de hel was geweest: Collectie Bakker; Volksverhalenbank CBAK0209. Verteld door Dirk Schuurman uit Broek in Waterland, Noord-Holland. Opgetekend in een brief van 2 oktober 1901. De
tekst is licht gemoderniseerd. AT 1738, 'The Dream: AIl Parsons in
Hell'.
Noten verdelen op het kerkhof: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEKo05. In 1893 toegezonden door mevrouw Albertina Deenik uit Harderwijk, Gelderland. Het taalgebruik is licht gemodemiseerd. AT I791, 'The Sexton Carries the Parson'.
De doorgezaagde preekstoel: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK068. In maart 1894 toegezonden door G. Poot uit Loosduinen, Zuid-Holland. Het taalgebruik is gemodemiseerd. AT 1825C,
'The Sawed Pulpit'.

I27 Boone Jan, Poepe Jan en Are Jan: Collectie Bakker; Volksverhalenbank
CBAK0420. Verteld door een 78-jarige man uit Broek in Waterland,
Noord-Holland, die zich het verhaal uit zijn jeugd herinnerde. Opgetekendin een briefvan 23 februari I906. De tekstis vertaald uithetWaterlands. AT I889E, 'Descent from Sky on Rope of Sand (chaff)'.
I28 Wie een kuil graaft voor een ander... : Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK04I. In februari I894 toegezonden door Jacobes Andereas Bruning uit Den Helder, Noord-Holland. Het taalgebruik is
licht gemodemiseerd.
I29 Hannes enhet beeld van SintAntonius: Collectie Boekenoogen; Volksverhalenbank CBOEK047. In I894 toegezonden door mevrouw Comelis uit Helvoort, Noord-Brabant. Het taalgebruik is gemoderniseerd.
I30 Nasreddin Hodja: Volksverhalenbank DIVIXI2} Verteld door de turkologe Nadia Eversteijn op 28 oktober I998 te Utrecht. Het verhaal is eigenlijk een Turks volksverhaal.
I3I Adams schuld: Volksverhalenbank MOP40505. Op 24 november I998
verteld door Elise de Bree te Amsterdam.
I32 De schele koe: Volksverhalenbank MOP40265. Op 22 september I998
verteld door Andor van Dijk te Utrecht. Opgetekend door Anouk Siegenbeek van Heukelom.
I33 De goochelaar en de papegaai: Volksverhalenbank MOPI0568. Deze
mop werd verteld in de eerste reeks van het RTL4 televisieprogramma
Moppentoppers, september-oktober 1994134 Kettingreactie: Volksverhalenbank MOP30259. Mop gepubliceerd op
een inmiddels opgeheven internet-site door Christian op 10 januari
1996: het betreft in feite een formule- ofkettingsprookje. AT 2045B*,
'Chain of Killings'.
135 Conversatie maken: Volksverhalenbank MOPIOI98. In 1994 verteld
door Maarten Frenay in Schiedam, Zuid-Holland. TM 80Il, 'De verlegen aanbidder'.
136 Wat op de grond ligt... : Volksverhalenbank LOMBoo75. Verteld door
een allochtoon kind op het multiculturele festival 'Salaam Lombok' op
zondag 27 september 1998, in de Kanaalstraat te Utrecht. Het betreft
een favoriet kindermopje, dat ook onder Nederlandse kinderen erg
populair is. Dit mopje is tijdens het festival veruit het vaakst verteld.
Het afschrift van de bandopname (archief Meertens Instituut) is licht
bewerkt. TM 8039, 'Wat op de grond ligt, is vies'.
137 Apenkuur: Volkskundevragenlijst 62 (1991), vraag 3, formulier K147.
Volksverhalenbank STSAGo87. Opgestuurd door Kees Mommersteeg,
tuinder uit Vlijmen, Noord-Brabant.
138 Een slimme hond: Volksverhalenbank MOP40040. Per e-mail opgestuurd door Luuk van Dongen, student te Eindhoven, Noord-Brabant,
en weer doorgestuurd door zijn zus Jeske van Dongen, op 6 mei 1998.

I39 Koe uit Nijmegen: Volksverhalenbank MOPI0329. In I994 verteld door
Herman Meder te Vlaardingen, Zuid-Holland.
I40 Bingo: Volksverhalenbank LOMBOOI2. Verteld door een oudere
Utrechtse mevrouw in Utrechts stadsdialect op het multiculturele fes·
tival 'Salaam Lombok' op zondag 27 september I998, in de Kanaalstraat te Utrecht. Licht bewerkt afschrift van bandopname, archief
Meertens Instituut.
I4I De kale papegaai: Volksverhalenbank MOPIOS6r. Deze mop werd verteld in de eerste reeks van het RT4 televisieprogramma Moppentoppers,
september-oktober I994- VDK 237*, 'Kippenjagers op de piano'.
I42 Het voorbehoedmiddel: Volksverhalenbank MOP4oo8S. Per e-mail opgestuurd door Luuk van Dongen, student te Eindhoven, Noord-Brabant, en weer doorgestuurd door zijn zus Jeske van Dongen, op 2 juni
I998. N.B. Men kan zich afVragen waarom de jonge non nu juist de
niet-alledaagse naam Beatrice draagt - is er sprake van een verwijzing
naar de veertiende-eeuwse Middelnederlandse 'Beatrijs' [spreek uit:
Beatries J waarin een jonge non evenzeer voor de wereldse geneuchten
bezwijkt en zwanger raakt? De tekst wordt althans op middelbare scholen nog veel gelezen.
I43 De betekenis van fruit: Volksverhalenbank LOMBoo32. Verteld door
een oudere Utrechtse mevrouw op het multiculturele festival 'Salaam
Lombok' op zondag 27 september I998, in de Kanaalstraat te Utrecht.
Licht bewerkt afschrift van bandopname, archief Meertens Instituut.
De mop is een narratief uitgewerkte variant van een grap die ook als
raadsel circuleert: Wat is het toppunt van fruit? Je banaan in een pruim
peren.
I44 Van de prins geen kwaad: Volksverhalenbank DIVIX09S. Op de Nationale Wetenschapsdag, 4 oktober I998, ingevoerd in de computer op
het Meertens Instituut te Amsterdam door Elise de Bree uit Huizen.
De Volksverhalenbank bevat ook een Vlaamse versie van deze mop,
waarin koning Albert steeds moet speechen en premier Jean-Luc Dehaene de diefstal pleegt; MOP30IIO.
I4S De geest van vuur en bloed: Volksverhalenbank LOMBoo6S. Verteld
door een allochtoon meisje op het multiculturele festival' Salaam Lombok' op zondag 27 september I998, in de Kanaalstraat te Utrecht. LetterIijk afschrift van bandopname, archief Meertens Instituut.
I46 De Iintworrn: Gepubliceerd op internet, pagina: httpjjwww.casemanetrkIundertjjoke.htrn. Op IS oktober I998 ingevoerd in de Volksverhalenbank als MOP403I4-
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