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‘Heb je gezien dat Bakker hier wordt aangeboden voor twintig gulden?’ zei Beerta terwijl hij
vanachter zijn bureau opstond.
‘In de catalogus van Wever,’ zei Maarten, opkijkend.
‘Daar zoek ik al jaren naar. Twintig gulden! Dat is werkelijk te geef!’ Hij strekte zijn hand uit
naar de telefoon.
‘Stoutjesdijk heeft het al gekocht,’ waarschuwde Maarten.
Beerta trok zijn hand terug en keek hem verbijsterd aan.
‘Stoutjesdijk?’
‘Ik heb hem erop gewezen.’
‘Maar dan had je toch eerst aan mij moeten denken?’
‘U was in Middelburg en ik wist niet dat u naar dat boek zocht.’
‘Natuurlijk zocht ik naar dat boek! Het is een heel zeldzaam boek! Dat boek had ík willen
hebben.’
‘Nu heeft Stoutjesdijk het dus.’ Hij wilde weer aan zijn werk gaan.
‘Nee, wacht even! Je zult me toch moeten uitleggen waar Stoutjesdijk dat voor nodig heeft.’
Maarten keek weer op. ‘Stoutjesdijk denkt erover om een proefschrift over volksgeneeskunde te
schrijven en daarom heeft hij mij gevraagd op Bakker te letten. Dat heb ik gedaan. Dat u er ook
naar zocht, wist ik niet.’
‘Dat neem ik je dan wel kwalijk!’ zei Beerta geërgerd.

J.J. Voskuil: Meneer Beerta. Het Bureau I. 2e druk. Amsterdam 1996, p.575-576.





Voorwoord

De bibliotheek en de archieven van het Meertens Instituut herbergen een grote
hoeveelheid volksverhalen die in de afgelopen eeuw zijn verzameld. De biblio-
theek bevat één van de grootste collecties aan uitgegeven Nederlandstalige
sprookjesboeken en sagenbundels. In de archieven bevinden zich nog eens talloze
ongepubliceerde volksverhalen. Het betreft naar schatting zo’n 32.000 sprookjes,
legenden, sagen, moppen en dergelijke, die goeddeels uit de volksmond zijn opge-
tekend. De verhalen staan verspreid in brieven, handschriften, typoscripten, volks-
kundige vragenlijsten, systeemkaarten, audio- en videobanden. Dit materiaal is
lastig toegankelijk. Voorzover er registers en catalogi van zijn aangelegd, ontslui-
ten die het materiaal maar matig.

In 1994 werd op het Meertens Instituut besloten om het ‘volksverhaal’ tot één
van de speerpunten van het nieuwe beleid op te waarderen. Onderzoekers en
stagiaires werden aangetrokken om het grote en unieke corpus Nederlandse volks-
verhalen te gaan ontsluiten, en nieuwe tekstedities en studies te gaan genereren.

Voor het ontsluiten van het archiefmateriaal is gekozen voor een even arbeids-
intensieve als op de toekomst gerichte methode: de opbouw van een elektronische
Nederlandse Volksverhalenbank.* In deze database worden de volksverhalen als
digitale tekst opgeslagen, met daaraan gekoppeld aanvullende informatie: date-
ring, genre, verhaaltype, verteller, repertoire, bron, taal, regio, verhaalopbouw,
trefwoorden en namen. Ook voor beeld- en geluidsmateriaal is plaats in de
Volksverhalenbank. Tevens bevat de bank koppelingen met belangrijke sprookjes-
verzamelingen als die van Grimm en Perrault. Verder is het mogelijk om catalogi
op volksverhalen elektronisch te raadplegen. Het is niet de bedoeling dat alleen het
oude archiefmateriaal van het Meertens Instituut in de Volksverhalenbank terecht
komt: ook nieuw verworven volksverhalen, zoals stadssagen (urban legends) en
actuele moppen, worden in de database opgenomen.

Het werk aan de Volksverhalenbank dient samen te gaan met het publiceren
van gedrukte tekstedities, studies, lexica en catalogi. De Volksverhalenbank heeft
inmiddels zijn eerste diensten bewezen bij de samenstelling van het sprookjes-
lexicon Van Aladdin tot Zwaan kleef aan uit 1997, van de hand van Ton Dekker,
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Jurjen van der Kooi en Theo Meder. Dit boek over vertelcultuur in Waterland is
een tweede resultaat van de digitalisering van verhaalmateriaal. In de teksteditie
staat de zogenaamde Collectie Bakker uit het archief van het Meertens Instituut
centraal. Het zijn de volksverhalen uit Waterland die de arts Cornelis Bakker in de
periode 1897-1916 heeft verzameld voor de Neerlandicus G.J. Boekenoogen. Uit
de correspondentie van Bakker met Boekenoogen is het verhalend proza geselec-
teerd: de sprookjes, sagen, moppen, anecdotes en ‘personal narratives’. Ander
materiaal uit de correspondentie (zoals rijmpjes, liedjes, raadsels, spelletjes, volks-
geneeskunst, volksgebruiken, dialect, spreekwoorden en uitdrukkingen) moet nog
op verwerking en interpretatie door volkskundigen wachten.

Aan het teksteditie-deel gaat hier nog een studie-deel vooraf, waarin dieper
ingegaan wordt op de verzamelaar, zijn vertellers en het verhaalcorpus, in de
context van hun tijd.

Rest mij nog een woord van oprechte dank uit te spreken, aan diegenen die mij
bij mijn onderzoek actief hebben bijgestaan. Ton Dekker (Meertens Instituut)
bedank ik voor zijn efficiënte begeleiding en zijn vele goede tips. J.J. Schell (Meertens
Instituut) nam het afschrijven van de correspondentie van Bakker met Boekenoogen
in eerste versie voor haar rekening. De kleinzoon en de achterkleinzoon van Cornelis
Bakker, respectievelijk prof. dr. Chr.L. Rümke (Amstelveen) en Chris Rümke jr.
(Amsterdam) ben ik dank verschuldigd: voor de herinneringen aan (de familie-
verhalen over) hun (over)grootvader, een grote hoeveelheid biografisch en genea-
logisch materiaal, foto’s en nieuwe contactpersonen. Tot die laatste categorie be-
horen mevrouw S.J. Smit-Engel en haar broer W.A. Engel (Oosterbeek), respec-
tievelijk nicht en neef van C. Bakker. Ik dank hen voor de waardevolle details uit
het leven van Bakker die zij zich nog wisten te herinneren. Mijn dank gaat vervol-
gens uit naar de heer Jan Lof (Broek in Waterland), achterkleinzoon van verteller
Jan Lof, die mij een foto van de verteller en aanvullende genealogische achter-
grondinformatie toezond. Verder wil ik hier dr. J.W. Niemeijer (Broek in Water-
land) bedanken voor al het materiaal dat hij mij heeft geleend, de toegang die hij mij
verschafte tot het archief van de Vereniging Oud Broek in Waterland, en de per-
sonen met wie hij mij in contact heeft gebracht. Tot die personen behoort de heer
P. Groot, veehouder in ruste uit Broek in Waterland, die ik dank voor de verhalen
en de vele herinneringen aan het boerenleven die hij met mij heeft willen delen.

Theo Meder

Amsterdam / Baarn
juni 2000



Deel 1

Vertelcultuur in Waterland



De kaart van Waterland. (Bron: Meijer 1952)
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De verzamelaar Cornelis Bakker

Dienstbetoon en decoratie

In de nacht van 14 januari 1916 steekt er een zware noordwesterstorm op. De krant
De Waterlander spreekt later over een “doodsorkaan”.2 Het water van de Noord-
zee wordt met grote kracht de Zuiderzee ingestuwd. Die vrijdagochtend breekt in
alle vroegte ter hoogte van Zuiderwoude de Waterlandse Zeedijk door en het
zeewater zoekt zich een weg door Waterland. Om zeven uur ’s ochtends worden
in Broek in Waterland de noodklokken geluid.3 Inmiddels verdrinken elders men-
sen en vee. Huizen worden door de sterke stroming verwoest en talloze hectaren
vruchtbaar land worden weggespoeld.4

De bewoners van de dorpen Zuiderwoude en Holysloot moeten worden geë-
vacueerd. In Broek en Uitdam hoeft men niet te vertrekken, maar het water be-
zorgt de bewoners veel overlast. Om zich te voet te kunnen verplaatsen, worden
er na de komst van militairen loopplanken getimmerd, die na het invallen van het
duister worden verlicht door petroleumlantaarns.5

Het zeewater is het laaggelegen huis van Cornelis Bakker komen binnenstro-
men. Bakker, die een week daarvóór zijn 25-jarig jubileum als huisarts te Broek in
Waterland nog had gevierd,6 krijgt met zijn gezin voorlopig onderdak bij zijn
goede vriend Arend Schoemaker, het hoofd van de school in Broek.7 Andere
mensen wier huizen zijn ondergelopen kunnen zolang huisvesting in de kerk
krijgen. Het geredde vee wordt zoveel mogelijk overgebracht naar Amsterdam.8

Drie dagen na de overstromingsramp, op maandag 17 januari 1916, komt ko-
ningin Wilhelmina het getroffen gebied bezoeken. In Volendam krijgen de ploe-
terende vissers plots te horen dat de koningin eraan komt. De Goedkoope
Purmerender Courant schrijft erover:

Ze stelden zich in hun roerende eenvoud H[are] M[ajesteit] voor, zittende in de
gouden statiekoets getrokken door zes prachtige paarden, of op een troon,
groot, machtig, met scepter en hermelijn... en ziet, daar kwam ze, hun Koningin
in eenvoudig bruin met bont omzet costuum, bontmuts op en gewapend met
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een stok voorzien van scherpe punt, en ze had voor ieder een lief deelnemend
woord over, glimlachte de kinderen toe, nam alle menschen als met een tooverslag
voor zich in ...9

De koningin bezoekt ook Broek in Waterland. Dokter Bakker zit juist op straat
het been van een soldaat te verbinden, als de vorstin langskomt en een praatje
aanknoopt met de arts. Nadat ze zich ervan heeft vergewist met de dorpsdokter
van doen te hebben, informeert ze hoe hij gewoonlijk zijn zieken bezoekt. Hij legt
uit dat dit per jol geschiedt en wijst een dergelijk vaartuig aan. De koningin vraagt
of de dokter nooit bang is in zo’n klein bootje. “Ik ben er op gekleed en ben het 25
jaar gewend mijn patiënten per roeiboot te bezoeken,” luidt het antwoord van
Bakker. “Gelukkig dokter,” zegt Hare Majesteit en vervolgt haar weg. Later komt
C. Bakker ter ore dat de vorstin elders navraag heeft gedaan of de dokter goed voor
zijn patiënten zorgt. Bakker beschrijft het voorval op een briefkaart van dinsdag 18
januari 1916 aan zijn in Amsterdam studerende dochter Nelly.10

Uit deze periode zijn meerdere briefkaarten van Bakker bewaard gebleven11

waarin hij zijn dochter op de hoogte houdt van de toestand. We lezen hoe het
water stijgt en Bakker in zijn huis de vloerkleden laat weghalen en de piano op de
tafel laat zetten. Kort daarna zou het water de woning binnenstromen. Op vrijdag
21 januari schrijft Bakker:

De aardappelen doen wij niets aan, want in de kelder staat creoline carbol12 en
dus als we gaan visschen en hebben het ongeluk een kruik stuk te stooten dan
is toch alles weg. Vandaag hebben we onze apotheek naar Schoemaker ge-
bracht.

Op 23 januari is het water nog verder gestegen, “doordat men water uit de Schermer-
boezem in onzen polder gemalen heeft, daar wij er toch al onder zitten”, aldus
Bakker, en hij vervolgt: “Ik kon dus vanmorgen niet in huis komen zonder dat het
water over de kappen van mijn laarzen zou lopen.” In deze periode beziet Bakker
de gaten in de dijk, deelt hij brood en medicijnen uit onder de geïsoleerde bewo-
ners en zorgt hij dat zieken geëvacueerd worden. In zijn kaarten maakt hij er
meermaals melding van dat de toestand in Uitdam goed blijft, maar in Zuiderwoude
en Holysloot erbarmelijk is, met een exodus van de bewoners tot gevolg. Er doen
zich de nodige ongelukjes voor waarbij Bakker voor de medische hulp kan zorgen.
Over één zo’n ongelukje schrijft hij op maandag 24 januari aan zijn dochter:

Grietje Postman wilde gisteren even uit de deur van het weeshuis in het donker
voelen hoe hoog het water was en duikelde voorover. Vanmorgen bezocht ik
haar: “Zo Grietje, weet je wel ‘alle eendjes...’” En zij zong verder: “Zwemmen
in het water.” Zij is pas 87 jaar.
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Diezelfde dag werd er ook iemand begraven, “zonder klokgelui om de menschen
niet te verontrusten”. Men zou immers in paniek kunnen raken bij het idee dat de
noodklokken zouden luiden. Maar in elke briefkaart keert ook weer de geruststel-
lende toon terug: met de Bakkers gaat alles goed, en de dochter hoeft niet over te
komen.

Nadat Nelly zich ervan heeft laten overtuigen dat haar ouders het goed maken,
legt zij kort daarop een examen af. De Goedkoope Purmerender Courant meldt op
woensdag 2 februari 1916:

Onze dorpsgenoote, mej. N.C. Bakker, dochter van Dr. Bakker, slaagde deze
week voor haar theoretisch geneeskundig examen. Wij wenschen haar en hare
ouders van harte geluk met dit succes. Dit is tenminste voor deze familie weer
eens een lichtstraaltje in deze donkere dagen. Dr. Bakker toch heeft met zijn
gezin ook zijne woning voor het water moeten ontruimen, welgemoed als
altijd wordt evenwel door hem zijne geneeskundige praktijk voortgezet. Bo-
vendien vindt hij nog tijd om zich op andere wijze nuttig te maken.

Het bericht maakt toespeling op het feit dat dokter Bakker als penningmeester
zitting heeft genomen in het opgerichte plaatselijke Watersnoodcomité, dat elke
avond vergadert.13 Financiële steun krijgen de plaatselijke comités van het centraal
comité Waterland, onder voorzitterschap van burgemeester Calkoen van Edam.14

Reeds snel wordt een landelijke inzamelingsactie georganiseerd. In de Telegraaf
gaat de oproep om financiële steun vergezeld van een versje:

Heel Waterland is nu in last,
Het water wast, het land verdrast.
Met waterlanders in de ogen
Wordt Waterlander des burgers gast.
Tast, burger, tast in lade en in kast,
Help zijn land en tranen drogen.

Koningin Wilhelmina doneert een bedrag van ƒ10.000, de jonge prinses Juliana
leegt de inhoud van haar spaarpot en draagt ƒ20,13 bij.15 Enkele duizenden militai-
ren, die vanwege de mobilisatie (1914-1918) onder de wapenen zijn, worden inge-
zet om in het getroffen gebied hulp te bieden. Vanuit Amsterdam wordt onder
meer gezorgd voor levensmiddelen en vers drinkwater. Veel van het geredde vee
kan in Amsterdam worden gestald, en zo’n 1100 vluchtelingen vinden er een
tijdelijk onderdak.16

In de eerste helft van februari 1916 begint het water langzaam te zakken. Dan
steekt er echter een zuidwesterstorm op, die op donderdag 17 februari 1916 zorgt
voor een overstroming die nog destructiever is dan de eerste.17 Weer storten er
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huizen in, verdrinken er mensen en dieren. Sneeuwstormen en vorst maken de
situatie alleen maar erger. Als het opklaart, ziet men “zeelt en baars en scholen
kleine vischjes in de overstroomde straten zwemmen”.18 Het vergt alles bij elkaar
drie maanden voordat de dijken weer gedicht zijn en de huizen kunnen worden
gereinigd. Op 1 maart 1916 meldt de Goedkoope Purmerender Courant dat de
waterstand in Broek laag is en de straten weer droog zijn. De kinderen gaan voor
het eerst weer naar school; het water heeft in het gebouw tot 40 centimeter hoog
gestaan. De grote hoeveelheden ronddrijvend wrakhout worden verzameld:19

Het opruimen van wrakhout geeft velen handen werk. De voorraad is zeer
groot op den grooten waterplas (Havenrak genaamd), die geheel vol lag.
Tusschen het wrakhout liggen doode varkens, schapen, kippen en andere huis-
dieren. Dezer dagen kwam een kleerkast aandrijven uit de Buikslotermeer,
waarin zich o.m. eenige zilveren voorwerpen bevonden, benevens het adres
van den eigenaar.20

De watersnood brengt meer extremen aan het licht dan louter natuurgeweld. Som-
mige inwoners van Broek zien hun kans schoon en slaan aan het plunderen in
verlaten boerderijen. Politie en leger moeten extra patrouilleren, en een enkele
keer moet er een schot gelost worden om een plunderaar tot staan te brengen.21 De
arts Bakker merkt op dat hij zich in bepaalde personen danig vergist heeft: “Ik
dacht dat ik na 25 jaren praktijk de Broekers kende, maar ik ben mis. Ik zie mensen
stelen die ik mijn portefeuille zou hebben toevertrouwd. Ik zie mensen die ik voor
‘bokken’ hield, liefde betonen waar ze maar kunnen. Anderen zie ik zich egoïstisch
afwenden.”22 Bitter is ook zijn toon over een geval van uitbuiting van een wanho-
pige boer: “Een jood uit Amsterdam heeft misbruik van zijn nerveusen toestand
gemaakt en zijn koeien voor de helft van de waarde gekocht. Gemeen hè!”23

Toen het water na de februaristorm weer wat gezakt was, kon Bakker zijn
woning in ogenschouw gaan nemen. Hij schrijft op 21 februari aan zijn dochter in
Amsterdam:

Ik ben vanmiddag in ons huis geweest en het is mij erg meegevallen; van de
kasten in de woon- en voorkamer is het over de plank geloopen, maar daar
stond alleen steengoed. De piano heeft anderhalve centimeter in ’t water ge-
staan, maar het achtergaas was niet eens nat. Van de schrijftafel waren de laden,
waarin de inent-stalen, droog. Het buffet en de haard hebben een klein eind in
’t water gestaan. De veervollen kussens waren droog op de onderste na. De
planten waren natuurlijk nat. De linnenkast heeft flink in ’t water gestaan, de
rug is bezweken en wat er in was, is nat geworden of eruit gegleden op den
grond. Doch alles was heel. De beeldjes die elkaar den bal toekaatsen lagen
ongedeerd in ’t water. Een volle flesch inkt dito. Van de boeken zijn nat-
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geworden Korteweg, Tollens, rodekruisboekjes, Esmark, twee deelen genees-
kunde (N.T.v.G.),24 twee losse tijdschriften, artsenboekje, een pak Gidsen en
misschien nog wat. De voorkamertafel was even nat. De kanapé stond met de
poten in ’t water. In de bedstee had ook water gestaan. Ik heb nu de planken en
deuren van de linnenkast naar boven laten brengen, de boeken enzovoort, nog
twee planken steengoed enzovoort enzovoort en alles heb ik nu nog, door er
kaaskoppen onder te laten zetten, laten verhoogen. Summa summarum je be-
hoeft niet over te komen; we kunnen nu gerust een nog hogeren waterstand
afwachten. Nu weten we niet wat we met de piano zullen doen. Wij denken
erover jou de piano te zenden als Johannes er raad op weet hem goedschiks uit
huis te krijgen.

Als de watersnood voorbij is, bezoekt koningin Wilhelmina op maandag 22 mei
het getroffen Waterland andermaal.25 Ze wordt in Broek in Waterland ontvangen
door burgemeester W. de Geus, secretaris W. van Engelenburg en wethouder C.
Koker. De koningin bezichtigt onder meer de plek waar de weggespoelde boerde-
rij van Jacob de Boer heeft gestaan. Verder wordt zij voorgesteld aan enkele personen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten tijde van de watersnoodramp. Onder
hen bevinden zich de veldwachter F. Kamminga, de schoolmeester A. Schoemaker
en de arts C. Bakker.26 “Schoemaker, de onderwijzer,” herinnert Bakkers nicht S.J.
Smit-Engel zich, “die had ook zoveel gedaan. Daar was dus eigenlijk het kantoor
waar je wezen moest, als je wat wou. De burgemeester wist van niks, want die ging
’s middags om vier uur naar Amsterdam. Daar woonde ’ie.”27

Op 22 januari 1917 was bij Koninklijk Besluit (nr.59) een watersnoodmedaille
toegekend aan personen die zich tijdens de ramp verdienstelijk hadden gemaakt,
officieel geformuleerd: “ter erkenning van uitstekende daden, bij den watersnood
1916 verricht”. Tot de gedecoreerden behoort ook C. Bakker.28 Maar de arts wei-
gert de decoratie ooit te dragen: “Als ik zie wie wel, en wie niet een onderscheiding
kreeg, stel ik er geen prijs op.”29 De uitspraak typeert Bakker ten voeten uit: de
vastberaden en sociaal bewogen harde werker, die met beide benen op de grond
staat. Zijn neef Willem Arend Engel herinnert zich het volgende:

En toen heeft ’ie mij later wel gezegd: “De slager, die moest onderscheiden
worden.” Want die heeft zoveel koeien, die verdronken waren, opgehaald. En
die beukten tegen de plankiers aan. En die dreigden zelfs zo nu en dan kapot te
gaan. Het waren grote, zware lichamen. En die slager, die heeft dag en nacht
gewerkt om die beesten op te halen.30

De notabelen werden echter gedecoreerd, maar de gewone man, die minstens zo
hard had gewerkt, niet. En de dokter had niet meer dan zijn plicht gedaan, net als
ieder ander.
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Bakker heeft als medicus en notabel niet alleen in de Broeker gemeenschap een
belangrijke positie ingenomen. Ook voor de volkskunde is zijn werk van aanzienlijk
belang geweest. Bakker is in Nederland in feite de eerste echte veldwerker geweest,
die daadwerkelijk verhalen, liedjes, raadsels, spreuken en dergelijke ‘uit de volks-
mond’ heeft opgetekend. Hij was hiertoe in staat omdat hij het vertrouwen genoot
van de (eenvoudige) Broeker bevolking en zijn patiënten. De watersnood van 1916
werd voor Bakker een moment van bezinning en paperassen ordenen en opruimen
en markeert het eindpunt van zijn verzamelarbeid, waaraan hij in 1897 was begon-
nen. In het navolgende gaan we dieper in op het leven en werk van Bakker.

Versleten broek en vrije woning

Cornelis Bakker (Cor) was zelf van tamelijk eenvoudige komaf.31 Zijn vader Willem
Bakker (1828-1884) was winkelier in Koog aan de Zaan, en dreef samen met zijn
vrouw Neeltje de Jager (1828-1902) een zaak in manifacturen en grutterswaren.
Hun oudste zoon Arend Bakker (1860-1935) heeft de familiewinkel voortgezet,
die in 1905 verplaatst werd naar Wormerveer. Ook dochter Antje Bakker (1865-
1934), de jongste van de drie kinderen, kwam in de winkel werken. Cornelis
Bakker werd als middelste van de drie in Koog aan de Zaan geboren op 5 februari
1863.

Het gezin Bakker was doopsgezind. Moeder Neeltje beschikte over het meeste
zakelijke inzicht, voerde in feite de bedrijfsleiding over de winkel, en wist de zaak
steeds verder uit te bouwen. Vader Willem had goed kunnen leren. Hij had twee
verschillende boekhouddiploma’s behaald, en leerde piano en kerkorgel spelen.
Willem Bakker, zo herinnert kleindochter Sijtje Engel zich, had echter een drank-
probleem: “Hij durfde geen betrekking aan te nemen, waarbij hij dagelijks de
straat op moest, want dan liep hij beslist een kroeg binnen.” Over Neeltje merkt zij
op: “Ik heb grote bewondering voor die grootmoeder, die zielsveel van haar man
hield en hem zo goed mogelijk door het leven loodste. Het drankprobleem stak
natuurlijk zo nu en dan de kop op, wat ook voor de kinderen een groot verdriet
was. Bij zijn sterven bedankte Willem zijn vrouw voor alles wat zij voor hem over
gehad had.”

Ondernemingsgeest en studie-ijver heeft Cornelis Bakker van zijn ouders geërfd.
Na de lagere school te hebben doorlopen, ging hij naar de vierjarige HBS in Zaandam
en deed eindexamen in 1879. Als beste eindexamen-leerling kreeg hij de Jasykoff-
prijs toegekend, en ontving het fraai ingebonden boek L’Oiseau van C. Michelet
(Parijs 1867), waarin de toekenning werd ingeplakt.32 Cor koesterde de ambitie om
medicijnen te gaan studeren, maar daarvoor moest men gymnasium hebben gehad.
Hij greep het enige alternatief aan en deed Staatsexamen. Vervolgens ging hij aan
de universiteit van Leiden medicijnen studeren.
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Bakker heeft zijn studie kunnen bekostigen via een speciale beurs. Zijn nicht Sijtje
Smit-Engel herinnert zich:

Grootmoeder kon het niet betalen dat hij in Leiden ging studeren. En toen
hebben ze geld aangevraagd voor studie op kosten van de Nederlandse regering
- dat je later naar Indië uitgestuurd werd. En als je klaar was, dan kon je het toch
nog afbetalen als je niet ging. En dat heeft ’ie later gedaan. Maar hoe? Hoe hij
dat gefinancierd heeft, dat weet niemand.33

Aangezien Bakker niet het gymnasium doorlopen had, kon hij toentertijd aan de
universiteit ook geen medisch doctorandus worden. Na het afronden van zijn
studie mocht hij slechts ‘arts’ achter zijn naam zetten. Hij deed dan ook geen
kandidaats- en doctoraalexamen, maar doorliep een ander curriculum. Op 27 mei
1881 deed hij te Amsterdam zijn Eerste Natuurkundig examen en op 16 juni 1883
in Leiden zijn Tweede Natuurkundig examen. Op 14 november 1885 volgde zijn
Theoretisch Geneeskundig examen en op 29 oktober 1886 zijn Semi-artsexamen.
Hij rondde op 19 oktober 1888 in Leiden zijn opleiding af met het behalen van zijn
Artsexamen.34 Volgens dit curriculum was het niet mogelijk om nadien nog te
promoveren.

Omdat Bakker geen kind van rijke ouders was, kon hij geen lid worden van het
studentencorps. Dit betekende echter niet dat hij in het sociale leven van de univer-

C. Bakker (tweede
van links) tijdens zijn
studententijd.
(Foto privébezit Chr.L.
Rümke jr., Amsterdam)
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siteit buiten spel stond. Hij woonde op kamers in Leiden en ging intensief om met
de studenten van het corps. Zijn nicht S.J. Smit-Engel memoreert:

Een keer kwam er een noodbrief: “Kunnen jullie 300 gulden sturen, want ik
ben met studenten uitgeweest, toen hebben we een beeldje gemoerd. En dat
moeten we terugbetalen met z’n vijven.”

Tijdens Bakkers 25-jarige huwelijksfeest had zijn broer Arend deze geschiedenis
op rijm gezet, en nicht Sijtje en neef Willem zongen vervolgens over het wilde
studentenleven: “Een beeldje moeren te Oegstgeest / Is daarvan het bewijs ge-
weest”.35 Als hij rond de eeuwwisseling correspondentie begint te voeren met G.J.
Boekenoogen en volksverhalen voor hem gaat optekenen, put hij in eerste instan-
tie veel uit zijn geheugen. In de vroege correspondentie noteert hij de moppen die
hij in zijn studententijd in Leiden heeft gehoord.36

Dat er een standsverschil bestond tussen de corpsstudenten en middenstanders-
zoon Bakker, werd terdege gevoeld. De corpsstudenten droegen maatpakken van
de kleermaker. De pakken van Bakker werden door zijn moeder gemaakt. Cor zei
dan tegen zijn moeder: “Doe je goed je best? Anders zie ik er anders uit dan andere
jongens.”37 In zijn Leidse tijd studeerde ook de domineeszoon C.L. Rümke er
medicijnen. Hij was één van de studenten die wél tot de notabelen en het corps
behoorde. Bakker en Rümke hebben elkaar wel gekend, en eerstgenoemde grapte
over hem: “Zijn broek was even versleten als de mijne”. Later zou een zoon van
deze Rümke trouwen met Bakkers dochter Nelly.

Na zijn examen keert Bakker enkele weken terug naar zijn geboorteplaats
Koog aan de Zaan. In december 1888 aanvaardt hij dan op 25-jarige leeftijd een
dokterspraktijk in Goedereede op het Zuidhollandse eiland Goeree Overflakkee.
Hij wordt per 1 januari 1889 benoemd “tegen eene belooning van te weten: ƒ300,-
jaarwedde van de gemeente, ƒ200,- ’s jaars belooning van het Algemeen Arm-
bestuur en ƒ200,- bezoldiging van het Diaconie Armbestuur”. De burgemeester en
wethouders van Goedereede voegen aan de benoemingsbrief nog toe: “Ook vrije
woning is toegestaan”.38

Bakker was tijdens zijn studententijd, op 13 december 1885, inmiddels ver-
loofd met Catharina Elisabeth (Ka) de Vries, geboren in Koog aan de Zaan op 25
december 1866.39 Op 3 januari 1889 treedt hij met haar in het huwelijk in Koog aan
de Zaan. Het huwelijk draagt spoedig vrucht, want op 30 oktober 1889 wordt
dochter Nelly Catharina geboren in Goedereede. Bakker stuurt meteen een tele-
gram aan zijn moeder in Koog aan de Zaan met de mededeling: “Moe vernoemd.
Kraamvrouw en kind wel. Cor.”40 Nelly Bakker zou hun enig kind blijven.

Het uit de Zaanstreek afkomstige echtpaar Bakker voelde zich niet erg thuis in
het streng gereformeerde milieu van Goedereede. Toen er een artsenpraktijk in
Broek in Waterland vacant kwam, greep Bakker de mogelijkheid om naar de
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vertrouwde contreien terug te keren met beide handen aan. In de barre winter van
1890 verhuist het gezin naar het huis op De Erven 1 te Broek in Waterland. Op 1
januari 1891 treedt Bakker op 27-jarige leeftijd officieel in dienst als apotheek-
houdend gemeentegeneesheer te Broek in Waterland. Hij volgt er dokter Dirk
Johannes Boldingh op als arts, die een praktijk had aanvaard in Het Zand (ge-
meente Zijpe, N-H).41

De praktijk bestond uit de gehele gemeente Broek in Waterland, die de dorpen
Broek (Wijk 1), Zuiderwoude (Wijk 2) en Uitdam (Wijk 3) omvatte. Daarbij

Een bladzijde uit het
fotoalbum dat het bezit
is geweest van Cornelis
Bakker. Te zien zijn twee
foto’s van C. Bakker en
zijn latere echtgenote
C.E. de Vries. De foto’s
dateren uit C. Bakkers
studietijd.
(Album thans privébezit
van Chr.L. Rümke jr.,
Amsterdam)
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kwamen dan ook nog de boerderijen in de polders ten zuiden van het dorp Broek:
de Broekermeerpolder, Belmermeerpolder, Burkmeerpolder, en nog enkele pol-
ders zuidelijk daarvan, richting Holysloot en het Kinselmeer. En voor dit grote
gebied ontving Bakker ook nog eens een lager ‘vast salaris’ dan in Goedereede -
waaruit nog maar eens blijkt hoe graag hij daar wegwilde. Volgens zijn dochter
Nelly Bakker kwamen zijn vaste verdiensten, die hij ontving van de gemeente, de
armvoogdij en de diaconieën, nooit boven de ƒ500,- uit. Wel kon Bakker weer vrij
wonen aan De Erven 1.42 Op 12 oktober 1892 schrijft hij in een brief aan zijn
moeder Neeltje Bakker-De Jager dat hij bij de gemeente om salarisverhoging heeft
gevraagd: “Verleden week heb ik nog een klein douceurtje gehad. Ik had den
gemeenteraad om tractementsverhoging gevraagd en dit verzoek is ingewilligd,
zodat ik nu jaarlijks ƒ100 meer zal ontvangen. Nu het mocht wel, want van de
gemeente kreeg ik niet veel.”43

Dokter Bakker hield apotheek aan huis. Dat betekende dat alle drankjes, poe-
ders en zalfjes zelf gemaakt moesten worden. Bakker ergerde zich eraan dat de
medicijnen voor de betalende patiënten in een andere verpakking moesten dan
voor de patiënten van de armenpraktijk. Hij vond het vervelend dat men zo kon
zien wie er bedeeld werd.44 Voorts kon Bakker het niet over zijn hart verkrijgen
om de betalende patiënten te confronteren met de reguliere tariefsverhoging. Naar
verluidt berekende hij in 1919 nog altijd de tarieven van 1890. Voor visites bracht
hij een dubbeltje, een kwartje of zestig cent in rekening. Een bevalling was nooit
duurder dan tien gulden. Dit alles maakte dat zijn opvolger dokter P.T.J. Parree
hemel en aarde moest bewegen om bij zijn patiënten de officiële tarieven geaccep-
teerd te krijgen.45 Een ander probleem waar Parree mee geconfronteerd werd, was
dat de patiënten zich aanvankelijk niet wilden schikken naar vaste spreekuren. Wie
wat mankeerde, kon altijd meteen bij dokter Bakker terecht - vooropgesteld dat hij
thuis was.46 Het zijn details, die Bakkers sociaalvoelendheid nog eens onderstre-
pen.

Deze patiënt ben ik zelf

Medische handelingen die tegenwoordig in het ziekenhuis verricht zouden wor-
den, moesten destijds nog door de huisarts worden gedaan. Het dichtstbijzijnde
ziekenhuis bevond zich immers helemaal in Amsterdam. Derhalve werden ook
moeilijke bevallingen door de dokter behandeld, en zette hij gebroken ledematen
zelf. Alleen in uiterste noodgevallen werd een patiënt naar een ziekenhuis in Am-
sterdam gestuurd.47 In de familie doen nog steeds verhalen de ronde over hoe
Bakker zich soms persoonlijk met een spoedeisende patiënt naar Amsterdam haastte
met paard en wagen. In vliegende vaart werd er langs de dijk naar het Tolhuis
gereden om daarvandaan per boot het IJ te kunnen oversteken. Ook in Amster-
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dam werd het traject richting het Wilhelmina Gasthuis in ijltempo afgelegd. Het
rijtuig jakkerde door de Leidsestraat, en het verhaal in de familie luidde “dat het
verkeer dan stilgezet werd.”48

De ziekten waarmee de dokter destijds in Broek in Waterland het veelvuldigst
geconfronteerd werd, waren malaria, tyfus en tuberculose. In het waterrijke Wa-
terland gedijde de malariamug destijds goed. Deze mug draagt een parasiet met
zich mee in de speekselklieren, en als de mug prikt, infecteert hij de mens met deze
parasiet. De parasiet zet vervolgens de aanval in op de rode bloedlichaampjes,
waarop het lichaam als afweer reageert met heftige koortsaanvallen. In de periode
dat Bakker huisarts was, wist men nog niet dat de malariamug de veroorzaker was.
Nadien nam men maatregelen om de mug buitenshuis te houden, onder andere
door horren te plaatsen. Poelen waar de muggen hun eitjes legden, werden ge-
dempt. Een kleinzoon van Bakker, Chris Rümke, kan zich nog herinneren hoe hij

5
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logerend bij opa eens malaria had opgelopen: “Ik voel mezelf daar nog een keer
rillend van de koorts met een malaria-aanval boven in het huis liggen”.49 In de
praktijk hadden artsen inmiddels wel vast kunnen stellen dat bezoekers heftiger
reageerden op malaria dan de locale bevolking: de Broekers bouwden door de
regelmatige besmetting een zekere immuniteit op.50

Tyfus, en daar wordt rond 1900 buiktyphus mee bedoeld, is een door een
bacterie (salmonella typhi) veroorzaakte, ernstige infectieziekte.51 De bacterie be-
vindt zich in het bloed van de patiënt, en komt ook in diens ontlasting terecht. Wie
daarmee direkt of indirekt in aanraking komt, wordt besmet. De infectie wordt
gemakkelijk overgebracht via besmet textiel, water en melk. De ziekte gaat onder
meer gepaard met hoge koorts, hevige buikpijn, bloedingen, vergroting van de milt
en diarree. Belangrijkste bestrijdingsmethoden waren: het isoleren van de patiënt
en zijn ontlasting, het desinfecteren van de ontlasting, zorgen voor een schone
watervoorziening, afzonderlijke afvoer van afvalmateriaal en het koken (later
pasteuriseren) van de melk. De arts die buiktyfus wilde bestrijden, moest veel aan
preventie doen, en moest dus de bevolking het nodige besef voor hygiëne bijbren-
gen. Aan hygiëne schortte het nogal in Broek in Waterland. De privaten stonden
aan het water: de ontlasting kwam er vrijelijk in terecht. Aan het water stond ook
de boenwal, waar de kleren werden geboend en het vaatwerk werd gewassen. De
melkbussen werden eveneens in de sloot omgespoeld, terwijl er ook melkboeren
waren die hun melk aanlengden met slootwater. Dat was dus vragen om moeilijk-
heden, zodat er elke zomer een kleine buiktyfus-epidemie de kop opstak. Bakker
gebood de bevolking om de melk te koken. Verder zorgde hij ervoor dat de ont-
lasting van buiktyfus-patiënten in gegalvaniseerde emmers werd apart gehouden.

6
Het echtpaar Bakker met
dochter en schoonzoon
Rümke, de drie kleinkin-
deren en (met hoofddoek)
het kindermeisje. De foto
is genomen op het strand
van Egmond. De jongen
gezeten naast zijn moeder
is Chris Rümke.
(Foto privébezit Chr.L.
Rümke, Amstelveen)
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De emmers werden gedesinfecteerd met carbol. Daarna werden de emmers inge-
zameld en werd de inhoud in een diepe kuil in een afgelegen weiland begraven.52

Tuberculose of tbc is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de
tuberkelbacil en die zich met name verpreidt door de bacillen in het speeksel. De
ziekte was in de tijd dat Bakker praktijk had nog één van de ernstigste, dodelijke
ziekten, waar toen weinig tegen te doen viel. De tbc verspreidde zich het snelst in
de arme en ondervoede gezinnen, die in slechte hygiënische omstandigheden leef-
den.53 Bakker was erg honkvast. Hij verliet Waterland in zijn praktijkjaren bij
voorkeur niet, maar toen het nieuws hem bereikte dat er een geneesmiddel tegen
tbc was ontdekt, reisde hij af:

“Ik weet niet of hij in zijn praktijkjaren ooit langer dan vier dagen Broek uit is
geweest - het is dan dat ’ie naar de Zaan ging, naar zijn ouders. Maar verhalen
van reizen zijn er niet. Het enige verhaal dat er is: - in de medische historie kan
ik niet precies traceren wanneer het geweest moet zijn, maar - op een gegeven
ogenblik werd het bekend dat de beroemde Robert Koch een behandeling voor
tuberculose had gevonden. En toen schijnt hij naar Berlijn geweest te zijn om
daar te kijken hoe dat ging. Dat moet heel vroeg in zijn bestel geweest zijn, maar
ik weet niet wanneer. Het is natuurlijk in de medische historie wel bekend dat
Robert Koch op een gegeven ogenblik een tuberculine-therapie bepleit heeft -
die op een fiasco is uitgelopen.”54

Robert Koch ontdekte de tuberkelbacil in 1882 en werd in 1885 benoemd tot
hoogleraar in Berlijn. In 1890 publiceerde hij een opzienbarend artikel, waarin hij
wees op het belang van tuberculine als geneesmiddel.55 Tuberculine was een prepa-
raat dat werd bereid uit kulturen van tubercelbacillen.56 Het moet eind 1890, begin
1891 geweest zijn, dat C. Bakker naar Berlijn is afgereisd - net als overigens dui-
zenden andere artsen en tuberculosepatiënten. In de loop van 1891 kwam de kri-
tiek van medici op gang en werd duidelijk dat de tuberculine-therapie geen soelaas
bood.

In de periode van 6 juli 1895 tot 23 maart 1896 werd Bakker geconfronteerd
met een difterie-epidemie, waaraan hij nadien een artikel wijdde in het Medisch
Weekblad van 20 juni 1896. Bakker beschrijft in het artikel 49 gevallen van difterie
- een kwaadaardige, besmettelijke slijmvliesontsteking van de keel, veroorzaakt
door de difteriebacil, die uiteindelijk tot de verstikkingsdood kan leiden.57 Vooral
jonge kinderen in Bakkers praktijk raakten besmet, waarvan er twee overleden. In
48 van de gevallen behandelde Bakker zijn patiënten met een juist in 1893 door
Emil von Behring ontwikkeld serum, Serum Behring No.1 genaamd. Dit zoge-
naamde heilserum spoot hij onderhuids in de buik in, en hij bereikte er goede
resultaten mee. Hij besloot ook verschillende malen om profylactisch te spuiten
(dat wil zeggen preventief), wat voor die tijd heel modern was. De behandelend
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arts ontkomt zelf ook niet altijd aan besmetting. Over difterie-geval nummer 44
schrijft hij:

9 Febr. N.N. 33 jaren oud. Deze patiënt ben ik zelf. Zaterdagmorgen werd ik
wakker met koorts en pijn in de keel, temp. 39.8. Dit bleef den geheelen dag zoo
terwijl collega De Oude van Zuiderwoude objectief alleen roodheid kon con-
stateeren en gezwollen lymphklieren aan den hals. Zondagmorgen een licht
beslag op de linker tonsil, dat ’s middags alweer grooter was. ’s Middags om 3
uur seruminjectie. ’s Avonds om 6 uur temp. 39.8, ’s avonds 8 uur 37.6, sinds
dien tijd geen koorts en na een week geheel hersteld. Na die week heb ik een dag
of acht ’s avonds geregeld hevige jeuk gehad vooral in de buurt van den steek
der serumspuit. Daar ter plaatse vertoonden zich ook urticaria58 knobbels.59

Ingeënt werd er destijds louter en alleen tegen pokken. In de bodekamer van het
gemeentehuis hield Bakker zitting om de kinderen tegen pokken in te enten. Zon-
der hun ‘pokkenbriefje’ mochten ze niet naar school.60

Ook andere ziekten deden zich met enige regelmaat voor, zoals kinkhoest,
rode hond en mazelen. Als er in een gezin mazelen werd geconstateerd, moest men
in quarantaine en kwam er een waarschuwend briefje op de deur - inmiddels is
bekend dat een dergelijke preventieve maatregel geen zin heeft: besmetting met
mazelen vindt al plaats vóórdat de ziekte zich bij de besmetter openbaart. Na een
besmettelijke ziekte moest alles ontsmet worden; bedden, dekens, speelgoed en
dergelijke werden naar de ontsmettingsoven in Alkmaar gebracht. Pas daarna
mocht het briefje van de deur.61

Anderhalf uur roeien

De patiënten in het dorp Broek kon de dokter gewoon te voet bereiken, maar voor
visites in Zuiderwoude, Uitdam en omstreken was hij aangewezen op de roeiboot
- er liepen nog geen berijdbare wegen naar deze dorpen, tenzij men een grote
omweg via Monnikendam nam. De jol, waarmee hij naar zijn patiënten geroeid
werd, was tamelijk klein, want sommige boerderijen waren alleen via smalle sloten
te bereiken. Om de andere dag kwam een roeier hem halen. Vanaf circa 1900 nam
de dokter ook zijn fiets mee in het bootje.62 Als de sloten bevroren waren, maar het
ijs nog niet sterk genoeg was, was Bakker wel genoodzaakt om per rijtuig de
omweg via Monnikendam te maken. In het begin werd hij gereden door Jac. de
Boer Azn. in de tilbury, later door de oude Pau van Schieveen in een Zuidhollands
tentwagentje. Als het gesneeuwd had, liet de dokter zich per arreslee naar zijn
patiënten in de andere dorpen brengen. De arreslee was smal genoeg om de paadjes
en bruggetjes binnendoor te nemen. Wanneer het ijs sterk genoeg was, ging Bakker
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in een slee visite rijden, geduwd door een schaatsende schipper. Het is enkele
malen gebeurd dat de dokter en de schipper door het ijs zijn gezakt. Ze moesten
hun kleren dan gaan drogen in de oven van bakker Jan Olij.63 Op 22 januari 1917
schrijft Bakker in een briefkaart aan zijn studerende dochter - op dat moment
“semi-arts” - te Amsterdam: “Beste Nel, als je soms in de dagbladen leest dat de
dokter van Broek in Waterland in het ijs heeft gezeten dan kan ik je bevestigen dat
het waar is. Ik heb er tot mijn hals toe in gezeten. Ik zat in den toog met Jan
Wiedemeyer. [...] Op eens zakten wij er in. We bleven beide kalm. Ik gaf Jan
instructies hoe te handelen want ik was er het ergste aan toe. Hij moest de rol van
redder vervullen. [...] Je behoeft niet over te komen want ik ben zoo gezond als een
visch.”64

Het was ongeveer een uur roeien naar Zuiderwoude, en dan nog weer eens zo’n
half uur naar Uitdam. Bakkers vaste Broekse roeier was Klaas Houtman65 en later
was het Gerrit Lodder.66 Als Bakker in Broek was en er deed zich in het andere
dorp een spoedgeval voor - bijvoorbeeld een op handen zijnde bevalling - dan
moest een roeier uit Uitdam of Zuiderwoude de dokter komen ophalen. Bakker
benutte de lange reistijd vaak door de roeiers uit te horen over sprookjes, sagen,
dialectwoorden, volksgeloof en volksgeneeskunst. Wat de volksverhalen betreft
maakt Bakker geen melding van Klaas Houtman of Gerrit Lodder als informan-
ten. Maar de Uitdamse en de Zuiderwoudse roeiers blijken op het gebied van de
volksverhalen bruikbare zegslieden te zijn geweest. Helaas blijven ze in de corres-
pondentie van Bakker anoniem. In 1901 schrijft hij bijvoorbeeld aan G.J. Boeken-
oogen:

Vannacht 2 november 1901 had ik weer een roeitocht met mijn Zuiderwouder.
Ik wist hem geen nieuwe verhalen te ontlokken maar wel varianten op oude
thema’s. Ik zal hem maar weer zelf laten praten.67

Heden 26 december word ik ’s avonds zeer tegen mijn zin naar Uitdam ge-
haald. Om mijn booze bui te verdrijven, heb ik maar weer getracht aan mijn
roeier het een of andere verhaal te ontlokken. Behalve de u bekende vertellin-
gen over kollen, kippen koken etcetera, verklaarde hij dat hij de geschiedenis
van het poppetje met spelden wel meer had gehoord, doch het fijne wist hij er
niet van. Eveneens had hij wel van een duivelsboekje gehoord, doch volgens
hem kan men er zelfs door verbranden er niet van verlost worden. Wat eenigszins
afweek van het gewone of nieuwe verhalen wil ik thans boekstaven.68

Bij een bevalling moest de dokter ruim op tijd opgehaald worden. Dat kon tot
gevolg hebben dat Bakker ter plaatse soms nog uren moest wachten voordat de
bevalling daadwerkelijk inzette. De dokter liet zich dan een veldbed op de grond
maken, of rustte nog wat uit in de tweede bedstee (indien aanwezig). Verder spoorde
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hij aanwezige oude vrouwen aan om verhalen te vertellen of liederen te zingen.69

Hij heeft ook een aanstaande vader eens langdurig uitgehoord. Op donderdag 22
juni 1911 arriveerde hij om 1 uur ’s nachts in Zuiderwoude voor een bevalling.
Voor de zwangere Aaltje Westerneng zou het haar eerste kind worden, maar met
de ontsluiting wilde het niet vlotten. Pas op zaterdagavond 24 juni beviel zij om zes
uur van een zoon. In de dagen die hieraan voorafgingen heeft Bakker de gelegen-
heid genomen om haar echtgenoot Jan Lof uitgebreid te interviewen.70

De rest droeg klompen

Cor Bakkers band met zijn dochter Nelly was hecht. Zo deelden zij bijvoorbeeld
de passie voor de Noordhollandse flora. Vader en dochter trokken er regelmatig
op uit om bloemen en planten te determineren en te verzamelen.

Nelly ging in de zomers soms mee in het bootje om visites af te leggen. Over de
vader-dochter relatie merkt een van Bakkers kleinzoons op:

C. Bakker voor De Erven 1 met dochter, vrouw en dienstbode. (Bron: Rümke-Bakker 1991, p.6)
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“Dat was een twee-eenheid. Die hadden een enorme band. Mijn moeder is veel
met hem meegeweest. En als mijn grootmoeder ziek was, dan deed ze - ik
geloof - als 15-jarige de apotheek al. Ze hadden natuurlijk een apotheek aan
huis. Mijn moeder was daarin betrokken. Later wordt ze studente. Toen is ze
een andere route gegaan, maar dan komt ze toch die praktijk weer doen. Moest
als enig kind. Op de lagere school was ze, de dochter van de dokter, de enige die
schoenen droeg: de rest droeg klompen.”71

Na de lagere school in Broek en de hbs in Amsterdam te hebben doorlopen, treedt
Nelly in 1909 in de voetsporen van haar vader. Dat is te zeggen: zij gaat medicijnen
studeren aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam. Eénmaal moet zij haar
studie voor ruim een jaar onderbreken, om voor haar ouders te komen zorgen
wegens ziekte van haar moeder, die haar hele leven gekampt heeft met een zwakke
gezondheid.

Nelly studeert in 1918 af als arts. Dan is zij inmiddels al werkzaam als assistente
in de Valeriuskliniek te Amsterdam. Ze specialiseert zich en wordt zenuwarts. In
de kliniek ontmoet ze ook haar toekomstige echtgenoot Henricus C. Rümke, die
er eveneens tot zenuwarts wordt opgeleid.72

In 1919 wordt C. Bakker ziek: door onvoorzichtigheid had hij een lichte tyfus
opgelopen, en deze kwaal compliceerde zich met een trombosebeen. Op verzoek
van haar vader neemt Nelly Bakker de praktijk voor een half jaar waar - vanuit de
kliniek wordt haar verlof toegestaan.73 Op 25 mei 1919 schrijft zij aan haar vriend
dat haar vader aan de beterende hand is, dat ze af en toe van het buitenleven kan
genieten, maar dat de praktijk druk en chaotisch is. Ze beleeft soms merkwaardige
dingen, en vertelt van een voorval:

Gistermorgen om half vier word ik geroepen bij een jong meisje van 23, plot-
seling ziek geworden die nacht met hevige buikpijn. Men weet niet wat het is,
of ik direct kom. Goed, ik visch onderwijl naar galsteenen, niersteenen,
appendicitis, ulcus, etcetera en heb geen resultaat. Kom in de boerderij en vind
een juffrouw van 23 jaar... Ik vraag of ze bevallen moet. Iedereen ontkent,
patiënte ontkent, moeder ontkent (heeft zelf negen kinderen) en men kijkt mij
aan alsof ik het gekste zeg wat er is. Een te hulp geroepen buurvrouw moet haar
oordeel zeggen: “’t Kan niet buurvrouw, wat zegt U ervan?”
Buurvrouw: “Ja Grietje, voor Uwes eer gesproken zou ik zeggen van niet maar
als ik Uwes buik ankijk zou ik zeggen, de joffrouw kon wel ereis gelijk heb-
ben.” Enfin om half acht: flinke jongen geboren!!74

Aangezien er geen gezinshoofd is, moet Nelly Bakker zelf de volgende ochtend
aangifte van het kind gaan doen in de gemeente Nieuwendam, samen met twee
boeren als getuigen.
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In de navolgende brieven domineert telkens weer het thema hoe druk en ver-
moeiend de Broekse praktijk is. In een brief van 8 juli 1919 aan haar vriend toont
Nelly Bakker zich tegelijk verdrietig en opstandig over de ellende die zij soms
aantreft:

Ik heb allerlei scrofuleuze kinderen75 onder behandeling, wat zijn dat toch
zielige stakkers. Je weet gewoon niet wat je moet beginnen. En dan de tbc. Och
God jongen, ’k heb toch zoo’n zielige vent. Een man met tuberculosis
abdominalis die nu ook bloed gaat opgeven, de stumper. Kikker nu zoo iemand
eens op, die zijn moeder en zijn zuster en zijn broer en zijn neef en zijn nichtjes
en nog een neef etcetera heeft zien sterven. Is het niet ellendig? Soms denk ik
wel eens, als dat nu die zoo hooggeroemde liefde van Onze Lieve Heer is, wat
is dan wel Zijn toorn?76

Na een uitputtende waarneming kan Nelly Bakker uiteindelijk terugkeren naar de
Valeriuskliniek. Zij heeft aan den lijve kunnen ondervinden hoe zwaar zo’n
plattelandspraktijk is. Als burgemeester De Geus van Broek in Waterland haar
vraagt of zij de praktijk van haar vader wil overnemen, weigert zij weloverwogen.

In de familie heeft men zich naderhand nog wel afgevraagd waarom C. Bakker
tot twee maal toe zijn dochter uit Amsterdam liet overkomen om voor langere tijd
het huishouden te komen bestieren en de praktijk over te nemen. Als Bakker zich
iets in het hoofd had gezet, dan kon het kennelijk ook niet anders meer. Op zulke

8

C. Bakker met vrouw
C.E. Bakker-De Vries en
de circa 14-jarige dochter
Nelly Bakker.
(Bron: Rümke-Bakker
1991, p.4)
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momenten heeft hij zich toch enigszins als een potentaat gemanifesteerd: zijn wil
diende te geschieden. Zijn kleinzoon vertolkt nog eens de vragen in de familie:
“Waarom moest dan nou met alle geweld die studerende dochter thuiskomen om
op petroleumstellen daar de maaltijden te bereiden?” En toen hij ziek werd, moest
ze haar opleiding als zenuwarts onderbreken en in de kliniek vrij vragen. Terwijl
een vrouwelijke plattelandsarts het destijds ook nog eens extra zwaar had. “Waarom
deed hij dat? Kon hij dan geen andere waarnemer krijgen? Ik bedoel, mijn moeder
zei later wel eens: waarom moest dat allemaal?”77

Een deel van de verklaring wordt gegeven door Bakkers nicht Sijtje Smit-
Engel: “Hij is eens een keer een paar dagen weggeweest.78 En toen nam de ‘buur-
man’ waar uit het volgende dorp, en die hield die patiënten meteen.” Sindsdien
voelde Bakker er weinig voor om zijn praktijk tijdelijk uit handen te geven: “Ja, dat
kan ik niet doen. Ik ben meteen twee of drie patiënten kwijt.”79

Wees niet te groos

In augustus was het altijd vijf dagen kermis in Broek. Dan ging Bakker in de loop
van de avond vaak even poolshoogte nemen. Hij peilde de stemming en probeerde
te anticiperen op de noodzaak of er die avond nog gewonden moesten worden
behandeld.80 Dochter Nelly herinnert zich het advies dat zij en haar vriendinnen
van haar vader meekreeg, als ze naar de kermis gingen: “Mijn vader gaf ons de raad
nooit te weigeren als een boerenjongen je eens om een dansje vroeg, je was dan niet
te groos (trots); anders had je de kans dat ze een been uitstaken om je te laten
vallen.”81 Het advies was uiteraard bedoeld om ‘provocerend’ gedrag en de gevol-
gen daarvan te vermijden, maar typeert tevens Bakkers fijngevoeligheid voor ver-
houdingen: men moest zich niet te zeer boven andere mensen verheven voelen.
Deze overtuiging maakte dat de sociaal bewogen winkelierszoon Bakker ook zo
best kon opschieten met de eenvoudige patiënten in zijn praktijk. Voor zijn pa-
tiënten wilde hij “niet meneer de dokter” wezen, memoreert nicht Sijtje Smit-
Engel, hij was gewoon de dokter.82

Bakker stond midden in het Broeker leven en probeerde daar zoveel mogelijk
goed te doen. Als arts behoorde hij uiteraard, samen met de burgemeester, de
dominee en de schoolmeester, tot de notabelen van het dorp. Hij was goed be-
vriend met enkele van zijn collega artsen, zoals dokter Niemeijer uit Monniken-
dam en later ook dokter Honig uit Nieuwendam. Zijn collega’s ontmoette hij
onder andere op bijeenkomsten van de Geneeskundige Kring Waterland, waarin
de artsen uit Edam, Volendam, Marken, Monnikendam, Broek, Buiksloot,
Nieuwendam, Durgerdam en Schellingwoude elkaar geregeld troffen.83 Klein-
zoon Chris Rümke herinnert zich nog een anecdote over één van die bijeenkom-
sten. Op een keer werd op zo’n bijeenkomst een man binnengebracht, die een
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splinter in zijn oog had en die acuut geholpen moest worden. Maar die dokters
hadden met zijn allen zoveel gedronken, dat ze geen van allen meer in staat waren
om die splinter uit dat oog te halen. En dat is voor C. Bakker het begin geweest van
zijn geheelonthouderschap.

Dit geheelonthouderschap heeft hij heel principieel volgehouden. Misschien
dat de herinnering aan zijn vader er een rol in speelde. Maar Bakker was ook goed
bevriend met de gemeentesecretaris W. van Engelenburg, die veel gepubliceerd
heeft over de historie en het volksleven in Broek in Waterland. En die heer Van
Engelenburg was behoorlijk aan de drank. Ook om deze vriend van zijn probleem
af te helpen, is er besloten om geen alcohol meer te drinken als ze bij elkaar op
bezoek waren, maar in plaats daarvan chocolademelk en dergelijke. Mede dankzij
de steun van Bakker is Van Engelenburg erin geslaagd om zijn leven zonder drank
voort te zetten.84

Het best bevriend was de familie Bakker met de familie Schoemaker, wonend
op ’t Kerkplein. Arend Schoemaker (1860-1928) was het hoofd der lagere school,
en hij was getrouwd met Jacoba H.E. (Koos) Sevenhuysen. Zij hadden samen vier
dochters, met wie Nelly Bakker veel optrok - vooral met Gerarda Johanna (Gé),
met wie zij nog geen half jaar in leeftijd verschilde.85 Veehouder in ruste Piet Groot
kan zich meester Schoemaker, van wie hij als kind les heeft gehad, nog goed
herinneren:
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Ze noemden ’m de Rooie Arend. Later dacht ik: waarom Rooie Arend? Had ’ie
rooiïge haren, rossige haren? Dat had ’ie niet. Wel een rooie snor. Maar ik denk
dat het voortkwam... dat ’ie een sociaal-voelend mens was. Dat ’ie, laten we
zeggen, een rooie rakker was. Maar één van het goeie soort! Eén van het Drees-
soort, zullen we maar zeggen. Zo’n degelijke, eerlijke, gouwe kerel. Dat was
’t.86

De families Bakker en Schoemaker kwamen veel bij elkaar over de vloer, en dan
werd er bijvoorbeeld gezongen, er werd literatuur voorgelezen, en er werden
spelletjes gedaan. Er werd ook veel gekaart - C. Bakker was een liefhebber van
whist. Verder gingen de families geregeld samen wandelingen maken, en op zondag-
ochtend werd gezamenlijk de kerk bezocht.87 Kleinzoon Chris memoreert: “Er zat
altijd in het kerkezakje één dubbeltje, en dat was van de dokter.” Alhoewel C.
Bakker van huis uit Doopsgezind was, bezocht hij toch gewoon de Nederlands
Hervormde kerk in Broek. Het heette dan dat hij ‘Doopsgezind in de verstrooiïng’
was. Bakker had eventueel lid kunnen worden van de Doopsgezinde gemeente in
Monnikendam, maar de afstand was toch wat te groot. In één van zijn brieven
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meldt Bakker dat hij als “verstrooid lid” wel eens bezoek krijgt van de doopsgezinde
dominee E.M. ten Cate uit Monnikendam. Maar hij voegt eraan toe: “Over ’s mans
talenten kan ik niet oordeelen daar ik nooit onder zijn gehoor geweest ben.”88

Dochter Nelly ging in Broek naar de hervormde catechisatie, en leerde daar
onder meer alle psalmen zingen.89

Het Oud Meivuur

Na bijna dertig jaar huisarts te zijn geweest, besloot C. Bakker in de loop van 1919
zijn praktijk neer te gaan leggen wegens toenemende doofheid. Toen bleek dat zijn
dochter niet van plan was de plattelandspraktijk over te nemen, werd C. Bakker in
juli 1920 opgevolgd door dokter P.T.J. Parree.90 Bakker verliet de ambtswoning en
is verhuisd naar de Dorpsstraat nr.2, naar het huis van Neeltje Pater, waar zich
thans het bekende gelijknamige restaurant bevindt.91 Bakker hield er een uiterst
sobere levensstijl op na, maar kon zich thans wel veroorloven om in dit grote pand
stil te gaan leven.92

Een jaar later, op 24 februari 1921, treedt Nelly Bakker te Broek in Waterland
in het huwelijk met H.C. Rümke. De zenuwarts Rümke is later hoogleraar gewor-
den in de psychiatrie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Het echtpaar krijgt drie
kinderen: Christian Ludwig (geboren 30 januari 1922 te Amstelveen), Cornelis (4
maart 1925) en Catharina Elisabeth (27 september 1926).93

Chris is Bakkers oudste kleinzoon; hij heeft zijn opa tot zijn elfde jaar meege-
maakt. Alhoewel opa een fervent verzamelaar is geweest van sprookjes en sagen,
heeft hij zich nooit ontpopt als een verteller - een feit dat overigens nicht Sijtje en
neef Willem Arend alleen maar kunnen bevestigen.94 In de zomer ging Nelly Rümke-
Bakker vaak wel tweemaal in de week met de kinderen naar opa en ‘omoe’ in
Broek, en de kleinkinderen logeerden ook regelmatig bij hun grootouders. Sprookjes
heeft opa hen niet verteld; hoogstens zal er ooit wel eens uit een sprookjesboek zijn
voorgelezen. Sagen kregen de kleinkinderen ook niet te horen, en opa heeft hen
zelfs niet uitgelegd dat ze niet bang hoefden te zijn voor heksen, tovenaars of
spoken, omdat die niet bestaan. Kleinzoon Chris herinnert zich wel vele wande-
lingen met opa Bakker te hebben gemaakt. Bakker nam hem ook mee naar het Oud
Meivuur: “Van dat Oud Meivuur herinner ik me, dat hij dan vertelde dat zulke
gebruiken soms - om zo te zeggen - al eeuwen oud waren. Dat is iets dat ik me heel
bepaald van hem herinner.”95 Andere herinneringen zijn verbonden aan het huis in
de Dorpsstraat: de grote boekenkast - symbool van de belezenheid van Bakker, die
zijn klassieken goed kende - en de schrijfmachine waarmee Bakker altijd bezig was
en waarop Chris ook heeft leren typen. “Het was nog een schrijfmachine met acht
rijen toetsen: vier beneden, vier boven, de hoofdletters boven. Ik heb zo’n ding
nooit meer gezien.”
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Kort na de beëindiging van zijn praktijk, begint zich bij Bakker een maagaandoening
te openbaren - reeds in de winter van 1911-1912 klaagt hij over voortdurende
maagpijnen.96 In 1922 belandt hij in het ziekenhuis en moet een maagoperatie
ondergaan. Begin 1933 komen Bakker en zijn vrouw inwonen bij dochter Nelly en
haar gezin in de Albrecht Dürerstraat te Amsterdam. Bakkers vrouw was ziekelijk
en tot weinig meer in staat. Bij Bakker zelf was longkanker geconstateerd. Als
vervolgens H.C. Rümke tot hoogleraar benoemd wordt in Utrecht, verhuist het
hele huishouden naar deze stad. Op 19 augustus 1933 komt Bakker op 70-jarige
leeftijd in Utrecht te overlijden. Aangezien er een familiegraf was aangekocht in
Broek, wordt hij aldaar begraven. Omwille van zijn verdiensten, wordt er door het
Witte Kruis een speciale gedenkplaat op zijn graf aangebracht. Als zijn echtgenote
op 12 oktober 1938 te Utrecht overlijdt,97 wordt zij in het graf in Broek bijgezet.

De dochter en schoonzoon van Bakker wilden te zijner tijd ook in het familie-
graf te Broek worden begraven. H.C. Rümke overlijdt op 22 mei 1967 in Zürich.
Als het graf wordt geopend, blijkt het zo’n begraafplaats te zijn waar door de
vochtigheid van de bodem sommige lijken niet vergaan - de stoffelijke overschot-
ten waren tot ‘veenlijken’ geconserveerd. Er wordt dan een nieuw graf aangekocht
op hetzelfde kerkhof. Als Nelly Rümke-Bakker op 25 oktober 1976 in Amster-
dam komt te overlijden, wordt ze in het graf van haar echtgenoot bijgezet.98
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Geen doctoraat, maar wel een straat

De gedenkplaat op zijn graf heeft Bakker te danken aan het feit dat hij in Broek de
oprichter was van een afdeling van het Witte Kruis. Geruime tijd heeft hij ook in
het hoofdbestuur van het Witte Kruis zitting gehad. Blijkens een brief van 29
januari 1903 aan G.J. Boekenoogen was Bakker echter niet bijzonder ingenomen
met zijn benoeming:

Tegen mijn zin ben ik tot lid van het hoofdbestuur van het Witte Kruis en tot
lid van de Gezondheidscommissie te Edam benoemd. Tegen mijn zin, want ik
heb niet veel lust in dergelijke betrekkingen. Ik ging veel liever door met mijn
nasporingen op folkloristisch gebied en dat zal er nu natuurlijk onder lijden. Ik
denk evenwel dat binnen een half jaar wel blijken zal dat een dokter op een
plattelandsgemeente niet telkens kan uitbreken voor vergaderingen, inspectie-
reizen enzoovoort.

Op 1 mei 1903 meldt Bakker aan Boekenoogen dat hij voor de Gezondsheidscom-
missie bedankt heeft: “Dat viel mij te moeielijk en was mijns inziens niet met mijn
ambt te vereenigen.” De plaats in het hoofdbestuur heeft hij wel geaccepteerd.

Via de locale afdeling van het Witte Kruis zorgde hij ervoor dat er allerlei
verpleegartikelen werden aangekocht, die bij het gezin Bakker op zolder bewaard
werden. Zo kwam hij ook aan de gegalvaniseerde emmers voor de tyfus-patiënten.
Voor het drinkwater waren de Broekers goeddeels aangewezen op verzameld
regenwater. In warme zomers trad er echter regelmatig een schaarste aan goed
drinkwater op bij een gebrek aan voldoende regentonnen en waterbakken. Bakker
heeft er toen voor gezorgd dat er een Witte Kruisbak bij het gemeentehuis werd
aangelegd waarin extra regenwater werd opgevangen. Tot slot liet Bakker ook nog
een ijskelder aanleggen. In de winter werd er dan ijs uit de ringvaart van het
Noordmeer gezaagd, dat in de ijskelder werd bewaard. Zo kon de dokter het hele
jaar door over ijs beschikken voor zijn patiënten.99

Zijn lidmaatschap van verenigingen verraadt Bakkers gecombineerde belang-
stelling voor geneeskunde, geschiedenis en volkskunde. Zo is hij een tijd secretaris
geweest van de Geneeskundige Kring.100 Verder was hij lid van het Genootschap
tot bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, van de Vereeniging voor de
Geschiedenis der Geneeskunde, van het Historisch Genootschap te Utrecht, en
van de Nederlandsche Vereeniging voor Anthropologie.101 Blijkens een Frans ar-
tikel van zijn hand in het tijdschrift Revue antropologique, was Bakker ook een
‘Membre de l’Institut International d’Anthropologie’.102 Op 9 januari 1926 gaf
Bakker een lezing over oogziekten in de volksgeneeskunde op de negende jaar-
lijkse bijeenkomst van de beoefenaren van de ethnologie in Amsterdam.103 Op het
derde Internationaal Anthropologisch Congres in Amsterdam (oktober 1927) hield
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hij een Franse voordracht over watergeesten in Broek in Waterland.104 Op 21 maart
1931 verzorgde hij een lezing over de interpretatie van een folkloristisch gebruik
bij het wisselen der tanden.105

Op 8 juni 1932 werd Bakker benoemd tot lid van de Maatschappij der Neder-
landse Letterkunde in Leiden.106 Een dergelijk lidmaatschap geschiedt altijd op
voordracht. Men zal Bakker niet voorgedragen hebben op grond van de lezingen
die hij gegeven heeft. Hier zullen zijn publicaties de doorslag hebben gegeven, in
het bijzonder zijn omvangrijke studie Volksgeneeskunde in Waterland uit 1928.107

Aan dit boek zijn jaren van studie, verzamelwerk en deelpublicaties voorafge-
gaan.108

Het merendeel van zijn publicaties heeft hij geschreven nadat hij zijn dokters-
praktijk had neergelegd. Vóór 1920 heeft hij slechts drie artikelen en een brochure
geschreven. Drie stukken betreffen zuiver medische onderwerpen: ze gaan over
besmettelijke ziekten in het algemeen en difterie in het bijzonder. Hieronder be-
vindt zich ook zijn oudste artikel, dat stamt uit 1896. Het vierde stuk is volks-
kundig van aard en gaat over heksen en gebedsgenezing.109 Bakker heeft weliswaar
vóór 1920 al de ambitie gehad om over volksgeneeskunde te publiceren, maar uit
zijn correspondentie blijkt dat tijd en gelegenheid hem steeds weer ontbreken.110

Na 1920 tellen we meer dan dertig publicaties van zijn hand. Een epidemologisch
onderzoek naar de verspreiding van kankerpatiënten verrichtte Bakker samen met
J. van Dam, arts te Rauwerd (Friesland) en C. Bonne, hoofd van het laboratorium
van het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam.111 In dit onderzoek
wordt de vraag gesteld of er zoiets bestaat als een ‘kankerhuis’ of een ‘kanker-
straat’. De distributie van kankerpatiënten in Zuiderwoude, Broek in Waterland,
enkele Friese dorpen en het Noord-Italiaanse Villa Lagarine brengt in enkele
gevallen merkwaardige concentraties aan het licht. De concentraties kunnen vol-
gens de onderzoekers niet (louter) verklaard worden uit familieverwantschap (er-

Het graf (met zuiltjes) van C. Bakker en de gedenksteen van het Witte Kruis.
(Foto’s: Theo Meder, Broek in Waterland, 3 februari 1998, archief MI)
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felijkheid), huizentype (ouderenwoningen) of leeftijd. De vraag welke andere ver-
klaring er gegeven kan worden, laten de onderzoekers open.

De medische historie staat centraal in stukken van Bakker over chirurgijns,
vroedvrouwen en een epidemische runderziekte. Het overgrote deel van zijn
publicaties ligt echter op het gebied van de volkskunde. Zo heeft Bakker aandacht
besteed aan watergeesten, hekserij, volksliederen, de Luilak-viering en vreugde-
vuren. Maar bovenal heeft hij het brede spectrum van de volksgeneeskunde in
kaart gebracht, beschreven en van interpretaties voorzien.

Tal van artikelen over volksgeneeskunde zijn gepubliceerd in het Nederlandsch
Tijdschrift voor Geneeskunde. Alhoewel de volkskundige bijdragen in dit tijd-
schrift de indruk maken Fremdkörper te zijn, wilde hoofdredacteur Van Rijnberk
ze gaarne plaatsen. Gerard Abraham van Rijnberk, in 1909 benoemd tot hoogle-
raar in de fysiologie te Amsterdam, heeft Bakker actief aangespoord om artikelen
over volksgeneeskunde voor het tijdschrift te schrijven.

Het is ook deze G.A. van Rijnberk geweest, die Bakker ertoe heeft aangezet een
omvangrijke studie over het onderwerp te schrijven. Aangezien Bakker slechts
arts was en geen medisch doctorandus, kon hij niet promoveren. Toch lijkt bij hem
de ambitie te hebben gesluimerd om een boek te publiceren dat het kaliber had van
een proefschrift. Zijn Volksgeneeskunde in Waterland: Een vergelijkende studie
met de geneeskunde der Grieken en Romeinen, uitgegeven met een subsidie van
het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, maakt althans de indruk een proeve
van bekwaamheid te zijn - een ‘surrogaat-proefschrift’ waarop langs de officiële
weg niet gepromoveerd kon worden? In elk geval herinnert de kleinzoon van
Bakker zich dat in het ouderlijk huis wel eens werd gezegd: “Had nou Van Rijn-
berk niet eens kunnen zorgen dat hij een ere-doctoraat kreeg op grond van dat
boek?”112

In zijn volksgeneeskundige publicaties komt Bakker voor de meeste gebruiken
globaal steeds op twee verklaringsmodellen uit. Een volksgeneeskundig gebruik
kan een vorm van ‘sympathische’ toverij (sympathetische of analogie-magie) zijn.113

Maar zo’n gebruik wortelt nog veel vaker in de oude humorenleer,114 die al door de
oude Grieken en Romeinen is uitgewerkt, en die lange tijd de geneeskundige
praktijk heeft bepaald. In zijn voorwoord op Volksgeneeskunde in Waterland
merkt Bakker op dat ook volksgeneeskundige gebruiken van primitieve volkeren
veel kunnen lijken op die uit de klassieke oudheid, zonder dat er van culturele
uitwisseling sprake kan zijn geweest. Om dit te kunnen verklaren, grijpt Bakker
terug op een hypothetische oudere (oer-) cultuur, waarop de (geneeskundige)
kennis van zowel Grieken als Romeinen, als Germanen en ‘primitieven’ zou kun-
nen berusten.115

Volksgeneeskunde in Waterland heeft als verzameling van volkskundig mate-
riaal nog steeds zijn waarde. Het brede continuïteits-concept waar in de studie
voortdurend van wordt uitgegaan, is inmiddels achterhaald.116 Van Rijnberk lijkt
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wederom de inspirator geweest te zijn voor de benaderingswijze waarin 19e-eeuwse
volksgeneeskunde wordt teruggevoerd naar de Germaanse en klassieke Oudheid.
Als D. Vis in 1948 terugblikt op de ontvangst van de studie, dan moet hij reeds
vaststellen dat de bezwaren zich juist toespitsten op die benaderingswijze:

De kritiek heeft op deze reuzenarbeid de aanmerking gemaakt dat Bakker zich,
wat zijn vergelijkingsmateriaal betreft, te eenzijdig heeft georiënteerd op de
oudheid, waardoor de verklaring van volksgeneeskundige gebruiken iets
gewrongens kreeg. Inderdaad heeft Bakker in dit opzicht misschien te gewillig
het advies van prof. Van Rijnberk gevolgd. Zijn eigen intuïtie had hem allicht
een anderen weg doen kiezen wanneer hij minder bescheiden was geweest en
een hoogeren dunk van zichzelf had gehad.117

Feit is dat veel van de volksgeneeskundige praktijken zich ook laten verklaren
vanuit het eigen verleden - de middeleeuwen en later. Dat de geneespraktijk daar-
bij lange tijd gesteund heeft op de klassieke humoraal-theorie, valt niet te ontken-
nen. Maar niet alle voorbeelden die Bakker geeft en inpast in de humorenleer zijn
even overtuigend en kunnen soms ook op toeval of analogie-denken berusten.
Bovendien is Bakkers afwijzing van de signatuurleer als verklaringsmodel te ri-
goureus - kennelijk conflicteerde dit model te veel met het zijne.118

Op het gebied van volksgeloof en volksgeneeskunde heeft Bakker vijfmaal een
artikel aangeboden aan het tijdschrift De Gids. Het artikel dat hij in 1922 aanbood
werd gepubliceerd onder de titel ‘Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland
boven het IJ’ in twee afleveringen.119 Als redacteur van De Gids schrijft de histo-
ricus J. Huizinga aan de andere redacteuren: “Ik heb een zwak voor dit soort
litteratuur en ben vóór plaatsing. De vorm is zeker niet in alle opzichten overeen-
komstig ons stijlpeil, maar het oorspronkelijke van de stof kan dat vergoeden.”120

Begin 1926 stuurt Bakker dan een artikel over oogziekten en volksgeneeskunde
naar het tijdschrift. Ditmaal laat Huizinga op 22 januari 1926 in een commentaar
aan de redactie duidelijk merken dat hij niet gecharmeerd is van Bakkers
comparatieve methode, waarmee hij al te nadrukkelijk verbanden ziet tussen de
volksgeneeskunde van het 19e-eeuwse Broek en (vermeende) oud-germaanse en
klassieke gebruiken:

Men schijnt te moeten aannemen, dat Plato, Plinius en Paracelcus in en om
Broek in Waterland geleefd hebben. Althans ik vind er meer over hen dan over
Broek. Het is wel onderhoudend, maar een beetje onsmakelijk, en niet van
Gidskwaliteiten. Niet vóór.121

Het artikel wordt niet geplaatst, evenmin als een stuk over malaria (augustus 1926)
en een niet nader gespecificeerd stuk (december 1926). Over dit laatste stuk oorde-
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len de redacteuren Van Blom en Colenbrander weliswaar mild positief, maar
Huizinga is pertinent tegen plaatsing:

Neen, ik ben tegen. Als dr. Bakker over Broek schrijft, is hij aardig, maar als
vergelijkend mytholoog-folklorist begeer noch vertrouw ik hem. Dit is een
diner van enkel kippensoep.122

Tot slot bood Bakker in 1928 een artikel over watergeesten aan De Gids aan, maar
ook dit wordt niet geplaatst, onder meer omdat Huizinga oordeelt dat de “compo-
sitie [...] te gebrekkig” is.123 Naast de stilistische kritiek is Huizinga’s wetenschap-
pelijke kritiek eigenlijk niet mis te verstaan.

Van een ere-doctoraat is het ook nooit gekomen. Wel besloot de gemeenteraad
van Broek in Waterland in 1959 om hem posthuum te eren, en een straat naar hem
te noemen: de Dokter C. Bakkerstraat.124 Als toelichting staat op het straat-
naambordje te lezen: “Huisarts 1891-1920, auteur medische boeken”.

Uit de mond van het volk

Op 2 oktober 1892 ontvangt Bakker een brief van de student G.J. Boekenoogen,
die op dat moment werkt aan een studie over de Zaanse volkstaal. Boekenoogen
vraagt hem om medewerking bij het verzamelen van volkskundig en vooral
dialectologisch materiaal: volkstalige woorden en uitdrukking uit Waterland en
Zaanstreek. Bakker slaat aan het verzamelen, maar deze arbeid geraakt spoedig

Het straatnaam-
bordje van de
Dokter C. Bakkerstraat
te Broek in Waterland.
(Foto Theo Meder,
14 september 1995,
archief MI)
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naar de achtergrond door ziekte en de difterie-epidemie van 1895-1896. Pas vijf
jaar later, op 17 november 1897, schrijft Bakker een brief terug, waarin hij zijn
excuses maakt. Bakker stuurt enkele rijmpjes, raadsels en liedjes met hun melo-
dieën op, alsmede zijn verzameling idioom. Die laatste verzameling komt, zoals
Bakker zelf ook zegt, als mosterd na de maaltijd. Boekenoogen, die op 24 mei 1893
zijn doctoraal-examen had gedaan, was op 1 februari 1896 aan de universiteit van
Leiden cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift over De Zaanse Volkstaal.125

Gerrit Jacob Boekenoogen (Wormerveer 1868 - Leiden 1930) heeft zich vooral
verdienstelijk gemaakt op het terrein van de Nederlandse taal- en letterkunde,
maar hij had ook bijzondere belangstelling voor de volkskunde. Kort na zijn
promotie werd hij redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal, waar
hij tot zijn dood aan heeft gewerkt.126 Verder heeft Boekenoogen verschillende
edities van Middelnederlandse teksten verzorgd en heeft hij Nederlandse sprook-
jes en vertellingen gepubliceerd in het tijdschrift Volkskunde. Nog voor zijn afstu-
deren had Boekenoogen in 1892 oproepen in kranten geplaatst voor het inzenden
van Noord-Hollandse rijmen.127 In 1893 plaatste de toen juist afgestudeerde
Boekenoogen in Volkskunde zijn algemene oproep tot het verzamelen van rijmen
en sprookjes. Hij beargumenteert in het stukje dat de kinderrijmen “een schat van
bouwstoffen voor de kennis van het volksleven bevatten” en dat zij daarom van
belang zijn voor de wetenschap.128 Tevens onthult hij dat de rijmen soms zeer oud
zijn, dat zij een diepere betekenis kunnen hebben en zelfs heidens-Germaanse
elementen kunnen bevatten. Boekenoogen spoort lezers aan om de rijmen juist nu
te noteren, omdat ze in vergetelheid dreigen te raken. Hij kondigt aan om van het
verzamelde materiaal een “Nederlandsch rijmenboek” te zullen samenstellen.129

Verder zoekt Boekenoogen sprookjes: niet die uit de sprookjesboeken, maar die
“van mond tot mond zijn overgeleverd”.130 In 1894 volgen in enkele kranten en een
tijdschrift nog een paar oproepen tot het inzenden van rijmen en sprookjes.131

Alhoewel Bakker te laat kwam met zijn Waterlandse woordenlijst, is hij voor-
lopig niet meer opgehouden met het verzamelen van volkskundig en dialectologisch
materiaal voor Boekenoogen - ongetwijfeld ook diens gepubliceerde oproepen
indachtig. Al op 29 november 1897, nog geen twee weken na zijn excuusbrief,
stuurde hij een tweede lijst woorden, rijmpjes en spelletjes. Bakker merkt er ver-
ontschuldigend bij op: “Er zijn een massa platte en vieze uitdrukkingen bij; ik
meende ze u evenwel te moeten zenden, omdat ja, omdat ze nu eenmaal zoo
gezegd worden en omdat ik ze zoo meerdere malen uit den mond van het volk heb
opgevangen”. In de brief wijst hij dan bijvoorbeeld op het woord “preut” dat
gebezigd wordt om het vrouwelijk geslachtsdeel mee aan te duiden, en op een oud
rijmpje dat luidt: “Meid wijs mij een kakhuis of ik schijt in je bakhuis”.

Eind november 1897 ontvangt Bakker een bedankbrief van Boekenoogen,
waarin de laatste hem verzoekt om zijn verzamelwerk vol te houden. Bakker
ontpopt zich al ras als de succesvolste verzamelaar voor Boekenoogen. Met de
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regelmaat van de klok stuurt hij in de periode 1897-1916 (omvangrijke) brieven en
pakketten met volkskundige optekeningen aan hem op. De brieven bevatten onder
meer Waterlands idioom, spreekwoorden, gezegden, raadsels, rijmpjes, liederen,
kinderspelen, feestgebruiken, moppen, anekdotes, toverij, weerregels, sagen,
sprookjes, gebedsgenezing en volksgeneeskunst - de volgorde in de opsomming
poogt globaal het temporele verloop van de aandachtsgebieden te schetsen. In de
eerste brieven zijn Bakkers aantekeningen nog vooral gestoeld op zijn eigen her-
inneringen en ervaringen, maar allengs begint hij steeds meer daadwerkelijk uit de
volksmond op te tekenen. Van de liederen die Bakker hoorde, tekende hij zelf de
tekst op, maar voor de muzieknotatie vertrouwde hij doorgaans op zijn jonge
vriend Cornelis Tolk Jbz, de kruidenierszoon die piano kon spelen en naar het
conservatorium zou gaan.132 Van Engelenburg memoreert:

En zoo geschiedde het, dat de vrinden die bij het gastvrije gezin van den dokter
vrijelijk in- en uitliepen menigmaal konden opmerken, hoe er een ‘patiënt’ - het
waren meestal dames van niet al te jongen leeftijd - in de huiskamer zat te
vertellen of te zingen; hoe onze dokter dan vlijtig aanteekeningen zat te maken;
en hoe daar, bij wijze van adsistent, ook een jong Broeker musicus, de heer
Cornelis Tolk Jbz., aanwezig was, die zich beijverde met het opteekenen van de
melodieën, die later verder door hem bewerkt werden.133

Verder heeft Bakker, die een liefhebber van de locale flora was, in zijn leefomgeving
nog plantennamen verzameld voor Hendrik Heukels; Bakker wordt bedankt in de
naamlijst der medewerkers van diens Woordenboek der Nederlandsche volks-
namen van planten uit 1907.134

De bewerking van verhalen

Van de sprookjes die Bakker verzamelde, heeft Boekenoogen er tientallen bewerkt
en gepubliceerd in het tijdschrift Volkskunde. De bewerking die Boekenoogen
daarbij toepaste, was soms tamelijk ingrijpend. Regelmatig tekent Bakker verhalen
in dialect op, wat voor die tijd tamelijk uitzonderlijk was. Hij verklaart tegenover
Boekenoogen:

Tusschen twee haakjes meld ik u dat ik in haast alles opschrijf, zooveel mogelijk
in de eigen taal. Ik besteed er evenwel geen zorg aan, want dat zou mij voorloopig
althans te veel tijd kosten. Op teekens enzovoort let ik niet. Om geslachten
bekommer ik mij niet. Soms maak ik er expres dialect van. Ik geef ze onop-
gesmukt weer zooals ze mij zijn verteld.135
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Zijn optekening in dialect lijkt gemotiveerd te worden uit een soort gemakzucht of
haast, maar waarschijnlijk moest Bakker zich toch meer moeite getroosten om de
verhalen in een min of meer getrouw Waterlands op te tekenen, dan om ze gewoon
in de standaardtaal te noteren, die hij zelf goed beheerste.

Om een indruk te geven: het Waterlands zoals Bakker dat optekent, is duidelijk
een Hollands dialect, dat overeenkomsten vertoont met het Zaans en in bepaalde
opzichten ook trekken vertoont van het Westfries. Het is ondoenlijk om hier
uitgebreid de dialectologische kenmerken van het Waterlands te behandelen, maar
enkele bijzonderheden kunnen wel worden aangestipt. Op het gebied van de klank-
leer (fonologie) constateren we in het Waterlands als meest typische klank-
verschuiving die van de lange a naar de lange e: ‘na’ wordt ‘nee’, ‘laat’ wordt ‘leet’.
De ij wordt wel als ai uitgesproken, zodat ‘kijken’ tot ‘kaiken’ wordt.136 Aan het
eind of begin van woorden worden soms klanken ingeslikt, zoals bij ‘toe’ voor
‘toen’, en bij de meeste voltooid deelwoorden zoals bij ‘eweest’ in plaats van
‘geweest’. Op het terrein van de vormleer (morfologie) zien we dat werkwoorden
soms anders vervoegd worden, zoals de verleden tijden ‘gong’ en ‘stong’ voor
‘ging’ en ‘stond’.137 Op het niveau van de woordleer (lexicologie) zien we soms
variante of ideomatische woorden gebruikt worden. Voorbeelden zijn: ‘blijd’ of
‘blaid’ voor ‘blij’, ‘zullie’ voor ‘zij’, ‘hoftig’ voor ‘vaak’, en ‘zenie’ of ‘zenie(i)gheid’
voor ‘zin, trek’. Wat betreft de zinsbouw (syntaxis) springt er meteen één eigenaar-
digheid in het oog. Een bijzin kan in het gesproken Waterlands (en Westfries)
beginnen met het voegwoord ‘dat’, waarna toch een woordvolgorde kan worden
aangehouden alsof er sprake is van een hoofdzin, en niet van een bijzin.138 Het
onderschikkende ‘dat’ kan dus nevenschikkend gebruikt worden. Bijvoorbeeld:
“Het werd al laat, dat hij ging naar huis”. In het standaard-Nederlands kan zo’n
zin alleen maar grammaticaal gemaakt worden door het onderschikkende voeg-
woord ‘dat’ te vervangen door een nevenschikkend voegwoord als ‘dus’.

Boekenoogen werkte de dialectverhalen die hij van Bakker ontving echter he-
laas systematisch om naar het standaard-Nederlands.139 Zo laat hij het sprookje
Van de gehoorzame vrouw aldus beginnen:

Er was eens een boer en die had een best wijf, maar het was een groote bazin.
Zij deed het werk thuis zoo ijverig mogelijk, maar haar man moest dan ook,
weer of geen weer, het land in.
Nou gebeurde het op een dag, laat in den herfst, dat het hagelde en sneeuwde
en waaide van belang; maar hij moest toch naar het land, meer dan een half uur
van huis. Geen mensch was er met dat gemeene weer op de weg. Alleen een
paardenkoopman, die voor zijn zaken noodzakelijk op het pad moest, reed met
zijn paard en wagen voort. Maar op het lest kon zijn paard er haast niet meer
tegen op en het bleef effekes staan.
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Bakker had het (titelloze) sprookje140 in 1901 echter aldus opgetekend uit de mond
van verteller Dirk Schuurman:

Deer was er es een boer en die was etrouwd. Nou, hai had een best waif, maar
het was een groote boazin. Zai daan er werk tois, maar er man most den ok,
weer of gien weer, het land in. Nou was het op een goeje keer, loat in de herfst,
in het hoagelde, in het sneuwde, in waaie van belang, maar hai most toch nee het
land dat meer as een half uur van zen hois lag.
Gien mens zag je den ook op stroat as ja een paardekoopman, die van armoed
wel het pad op emoeten had. Hai ree met een paord en waoge, maor op lestent
kon zen poard hoast niet meer, dat hai bleef effekes stoan.

De spelling waarin Bakker de verhalen optekent, is verre van consequent doorge-
voerd (zeker als men meerdere optekeningen in de vergelijking betrekt); hij doet
slechts een goedbedoelde poging om de spreektaal min of meer te noteren zoals die
klonk. Maar tegelijk met de dialectische optekening geeft Bakker ook een indruk
van de algehele vertelstijl, die te zamen een authentieker sfeertekening opleveren
dan de bijgeschaafde versies van Boekenoogen.

Als de sprookjes naar de smaak van Boekenoogen te zakelijk of onvolledig
werden verteld of genoteerd, deinsde hij er niet voor terug om ze goeddeels in meer
gepolijste en bloemrijke bewoordingen na te vertellen en lacunes naar believen op
te vullen. Boekenoogen voorzag alle sprookjes ook van een titel, die bij Bakker
nagenoeg altijd ontbreekt.

Het sprookje dat hierna is uitgegeven onder het nummer cbak0172 krijgt van
Boekenoogen de titel Van Hillebrand mee. De naam Hillebrand komt in het
sprookje van Bakker helemaal niet voor, maar Boekenoogen voegt deze conform
de traditie toe, mogelijk op basis van een variant (lied)fragment dat Bakker later
toezond en waarin gezongen wordt van “de oude Hillebrand”.141 De verhalen
beginnen tamelijk gelijkluidend. Bakker begint aldus: “Een vrouw hield niet veel
van haar man. Hij wel van haar, en daarom was hij altijd genegen haar nukken en
grillen te verdragen, en de onmogelijkste opdrachten te vervullen.” Bij Boekenoogen
heet het: “Eene vrouw hield niet veel van haar man, doch hij wel van haar; en
daarom was hij altijd genegen haar nukken en grillen te verdragen en ook haar
buitensporigste wenschen in te willigen.” De overeenkomsten in formulering to-
nen aan dat Boekenoogen zich op Bakkers optekening baseert, zoals hij zelf ook
toegeeft. Bakker tekent echter vervolgens op:

Zoo stuurde zij hem op een goeden dag naar de Oost om sinaasappels te halen
in een leeren zak. De goede sukkel deed het dadelijk weer gewillig.
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Boekenoogen voegt hier eigenhandig een motivatie aan toe:

Op een goeien dag hield ze zich ziek en zei dat ze nooit beter kon worden als
haar man geen sinaasappelen voor haar haalde uit de Oost. Hillebrand, zoo
heette de man, had daar natuurlijk bezwaar tegen, maar toen zij aanhield en
vroeg of hij dan wou dat ze zou sterven, deed hij haar zin en ging, en hij kreeg
een leeren zak op reis mee om de sinaasappelen in te doen.

Bakker vermeldt vervolgens bondig dat de vrouw hem heeft weggestuurd om
overspel te kunnen plegen met de dominee, en dat de echtgenoot hierop wordt
geattendeerd. Boekenoogen voegt op deze plaats eigenhandig een dialoog in tus-
sen de bedrogen echtgenoot en een kippenboer, die hem vertelt hoe de vork in de
steel zit. Er wordt een list verzonnen waarbij de echtgenoot met eigen ogen kan
toezien, welke taferelen zich in zijn huis afspelen. Pas aan het eind van het sprookje
komen de versie van Bakker en die van Boekenoogen weer bij elkaar. Nadat de
vrouw een lied heeft gezongen waarin zij haar echtgenoot de vreselijkste ongeluk-
ken toewenst, komt deze tevoorschijn en geeft hij zijn vrouw en de dominee een
pak slaag. Bakker vertelt: “Toen wist hij genoeg. Toen de gasten vertrokken waren
en moeder den vrouw zich met de dominee nog een poosje bleef amuseeren, is hij
uit den korf gekropen en heeft beide duchtig toegetakeld.” Bij Boekenoogen is dat
geworden: “Toen Hillebrand dat hoorde, wist hij genoeg; hij kroop uit den mand
en ranselde zijn vrouw en den dominee zoo danig af dat ze voor altijd genoeg
hadden van zulke avonturen.” Het bovenstaande voorbeeld illustreert welke vrij-
heden Boekenoogen zich soms veroorloofde om de sprookjes-versies te plooien
naar de ideale vorm die hem voor ogen stond. Ook latere bewerkers, zoals J.R.W.
Sinninghe, hebben soms naar believen motieven toegevoegd aan of weggelaten uit
Bakkers opgetekende sprookjes. In het sprookje van het Dappere Kleermakertje
(at 1640) kwam bij Bakker een episode voor waarin de held het vijandelijke leger
tegemoet rijdt met een schilderij van Maria en Jezus in de armen. Het geïntimi-
deerde leger slaat hierdoor op de vlucht. Om onopgehelderde redenen heeft
Sinninghe, die de held vanuit de ‘traditie’ plots de naam Kobusje meegeeft, de
passage met het schilderij weggewerkt.142

Uit Bakkers verzameling sagen heeft Boekenoogen bepaald minder gepubli-
ceerd. Deze heeft Bakker dan deels weer zelf gebruikt voor zijn publicaties over
hekserij, watergeesten en gebedsgenezing.143 Het moet opgemerkt worden dat
Bakker evengoed de neiging vertoonde om bepaalde verhalen voor publicatie te
bewerken en indien nodig te kuisen en te censureren. Wat dit laatste betreft: vaak
verandert hij in publicaties persoonsnamen voor de aanduiding N.N. (non
nominandus: niet te noemen persoon) omdat hij de betrokken personen of hun
naaste familieleden niet in verlegenheid wilde brengen. Als Bakker publiceert over
de sage van het betoverde schip (cbak0020), dan verandert hij een snee met een mes
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in het “achterste” van een vrouw in haar “derrière”, en hij verzwijgt dat de betref-
fende vrouw haar “behoefte” wilde doen in het ruim.144 Een tweede versie van dit
verhaal (cbak0445) krijgt in druk145 een wat ‘boekiger’ stijl, zoals mag blijken uit
de volgende fragmenten:

Toen zei de vrouw van den schipper: “Nou, het was een geluk voor je, dat er
bekend volk bij was, want anders was je er zoo goed niet afgekomen en hadden
ze je zeker vermoord.”
Dit vond de knecht vreemd en ging er over nadenken.
Op zekeren dag vroeg hij aan den baas of de vrouw altijd ’s nachts thuis was.

Toen liet de vrouw van den schipper, die daar bij zat, zich ontvallen:
“Nou het was je geluk dat er bekend volk bij was, anders was je er zoo goed niet
afgekomen en hadden ze je zeker vermoord.”
Dat gezegde vond hij vreemd en zei er dus niets op terug, maar ging er over
nadenken wat zij daar toch mee bedoeld kon hebben. Toen hij er lang genoeg
over gedacht had, vroeg hij aan zijn baas of de vrouw ’s nachts wel altijd thuis
was.

Uit zijn volksgeneeskundige aantekeningen heeft Bakker zelf ook rijkelijk geput
voor publicaties.146

De praktijk van het verzamelen

Het is Bakker beslist niet altijd gemakkelijk gevallen om sagen, zoals verhalen over
kollen (heksen), uit zijn informanten te krijgen. Zelf zegt hij hierover: “Zij, die de
kolverhalen kennen, vertellen ze niet graag aan meer ontwikkelden, omdat zij
maar al te vaak uitgelachen worden of bespot om hun dom bijgeloof”.147 Bakker
heeft er echter een talent voor om het vertrouwen van zijn eenvoudige patiënten te
winnen. De dokter is in staat om de taal van de gewone man te spreken. Dit wordt
goed duidelijk in een verslag uit 1911, waarin hij de ‘bijgelovige’ boerenknecht
Kees van de Nadort interviewt. Bakker formuleert zijn vragen en opmerkingen in
het Waterlandse dialect van Van de Nadort:

Ik: “Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen.
Je zoudt zeggen: hoe ken het?”
Nadort: “Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels [...]”
Ik: “Bizonder, man, bizonder. Maar je zoudt zoo zeggen: hoe kommen die lui
an zukke rarigheid, want dat heb je toch, dunkt me, niet van jezelf?”
Nadort: “Wat zou het, mijnheer [...]”148
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C. Bakker in 1933, het jaar van zijn overlijden. (Foto geschenk Chr.L. Rümke, Amstelveen; archief MI)

14a
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Van Andel wijst er in een overlijdensbericht uit 1933 op dat Bakker behoorde tot
de “ijverige en onmiskenbare werkers, die de zeldzame gave bezitten, het volledig
vertrouwen te kunnen verwerven van dat volksdeel, waar oorspronkelijk volksge-
loof zich heeft gehandhaafd”. Bakker slaagde er bij de plattelandsbevolking in
“den schroom te overwinnen, die zoo dikwijls het terrein van het volksgeloof voor
den belangstellenden onderzoeker afsluit.”149 Niet alleen inzake volksgeloof, maar
ook waar het pikante vertellingen betrof, wist Bakker een verteller met succes
“over zijn verlegenheid om het te vertellen” heen te helpen.150

Van Andel onthult dat Bakker soms geen consult in rekening bracht als hij een
zegsman of zegsvrouw gunstig wilde stemmen en informatie wilde ontlokken:

Door gratis behandeling en gemoedelijke gesprekken slaagde hij er in, de oude
belezers en belezeressen tot het opgeven van geheimhouding en uitwisseling
van middelen te bewegen en hun schroom voor de (hun meestal vijandige)
officiëele medische wetenschap te overwinnen.
Reeds als kind had Bakker belangstelling voor de gebruiken die onder het volk
leefden. En later genoot hij van zijn patiënten een zoodanig vertrouwen, dat zij
nooit het gevoel hadden dat hij van een hoog standpunt tot hen afdaalde. Hij
voelde intuïtief hoe hij de juiste snaar moest treffen voor het opsporen van
volksverhalen, oude liedjes, geheimzinnige wonderkuren en bezwerings-
formules.151

Alhoewel Bakker zeer wel in staat was om vertrouwelijk met zijn patiënten en
vertellers om te gaan, ging dit niet zo ver dat hij bij wijze van spreken bij hun op
verjaarsvisite kwam - zo familiaar waren de verhoudingen nu ook weer niet. Uit
Bakkers bewaard gebleven verjaardagsboekje blijkt, dat niet-te-vergeten verjaar-
dagen zich beperkten tot zijn direkte kring van familieleden en vrienden (de
Schoemakers voorop).152

Bakker droeg steeds een notitieboekje bij zich, waarin hij het globale verloop
van een verhaal snel noteerde.153 Als hij weer een verteller had gevonden, dan nam
hij alle tijd voor het interview, en dan bleef hij “uittrekken, uittrekken, vragen,
vragen”, aldus nicht Sijtje Smit-Engel, en zij vervolgt:

Voordat hij thuiskwam, dan schreef hij ze op. Voordat hij naar binnen ging bij
zijn vrouw. Als hij dan zo lang weer wegbleef: “O, die heeft weer wat. Die zit
te schrijven hoor.”154

Meestal dezelfde dag nog werkte hij de verhalen thuis uit op losse katerntjes pa-
pier,155 in een gehaast kriebelig handschrift met afkortingen en zonder veel inter-
punctie. Hij vraagt Boekenoogen regelmatig om excuus voor zijn “schrift,
punctuatie, taalfouten etcetera”, en bekent elders: “Ik schaam mij over de slordige
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brieven die ik U altijd schrijf”.156 Boekenoogen moet soms navraag doen bij Bak-
ker omdat hij sommige woorden niet kan lezen. Ook in publicaties van sprookjes
in Volkskunde zitten soms leesfouten die te wijten zijn aan Bakkers moeilijk lees-
bare handschrift.157

Boekenoogen heeft Bakker soms ook gevraagd naar een toelichting bij be-
paalde woorden of uitdrukkingen, of geïnformeerd naar details uit zekere verhalen
- bijvoorbeeld of het verhaal van de twee ganzenmeisjes niet in feite de drie zwanen-
meisjes betreft. Voor het Zaanse en Waterlandse dialect kon Bakker uit zijn eigen
parate kennis putten. Voor verhaaldetails ging Bakker op verzoek van Boekenoogen
nog eens informeren bij zijn vertellers.158

Aanvankelijk heeft Bakker vrij algemeen naar verhalen gevraagd, en heeft hij
zijn zegslieden ter inspiratie af en toe een sprookjesboek uit het bezit van
Boekenoogen voorgelegd,159 later ging hij, zeker toen hij geschikte zegslieden
gevonden had, soms ook gerichtere vragen stellen. Dan vroeg hij bijvoorbeeld
specifiek door naar bepaalde sprookjes, of naar sagen over kabouters of nachtmer-
ries. Deze manier van verzamelen sluit een zekere manipulatie niet uit. Dat wil
zeggen: Bakker krijgt op deze wijze vooral te horen, waar hij zelf naar vraagt, en
dat kan een verzameling opleveren die meer recht doet aan de voorkeur van de
verzamelaar, dan aan het repertoire van een verteller of een bepaalde streek. Het
uitlenen van sprookjesboeken kan bovendien invloed hebben uitgeoefend op de
manier waarop vertellers hun verhalen hebben verteld. Anderzijds heeft Bakker
ook tamelijk neutraal naar verhalen gevraagd en laat hij vertellers hun gang gaan als
ze eenmaal op dreef zijn.160 Vervolgens lijkt hij - gelukkig - weinig selectie aan te
brengen in wat hij te horen krijgt. Aangezien hij weinig zicht had op het hele
panorama aan volksverhaaltypen (de invloedrijke typencatalogi moesten nog ver-
schijnen), heeft hij zoveel mogelijk verhalen genoteerd die hij te horen kreeg.
Boekenoogen moest dan maar zien, of het materiaal bruikbaar was. Het belang-
rijkste criterium voor Bakker om een verhaal te noteren was, naar het zich laat
aanzien, of een verhaal naar zijn indruk “een ouden trek” had.161

Het mag opvallend heten dat Bakkers verzameldrift niet lijkt te zijn ingegeven
door enig regionaal chauvinisme - veel verzamelingen zijn indertijd immers aange-
legd uit een behoefte de regionale taal en cultuur van een eigen gezicht te voorzien,
zoals onder andere in Vlaanderen, Friesland en Limburg. Bij Bakker is van een
hang naar profilering van de Noordhollandse identiteit middels verhalen eigenlijk
niets te merken. Nergens steekt een duidelijke trots voor de taal of cultuur van de
eigen streek de kop op. Nu is dat ook niet zo heel opmerkelijk, omdat de Hol-
landse taal en cultuur nauwelijks aan verdrukking onderworpen waren (zoals in
Friesland of Vlaanderen), en veeleer juist een neiging tot dominantie en expansie
vertoonden. Er zijn andere motieven die Bakkers verzamelwerk kunnen verkla-
ren. Ten eerste had hij een zwak voor folklore en volksgebruiken, en was hem een
zekere neiging tot ‘bijeengaren’ niet vreemd. Ten tweede was het hem erom te
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doen de wetenschap te dienen: de verhalen boden uitzicht op ons Germaanse
verleden, en die oude cultuurlaag kon door de wetenschappers blootgelegd wor-
den. Voor Bakker was het verzamelen van verhalen het verzamelen van kennis
over het verleden. En dat deed hij deels voor zichzelf waar het de volksgeneeskunde
betrof, en deels voor Boekenoogen waar het vertellingen met mogelijk heidens-
mythische wortels betrof. Niet voor niets heeft Bakker het verzamelen van volks-
verhalen abrupt gestaakt toen de relatie met de door hem ooit zo bewonderde
Boekenoogen radicaal verslechterde.

Brieven aan Boekenoogen

De uitgeschreven katerntjes werden na verloop van tijd met een begeleidende brief
naar G.J. Boekenoogen opgestuurd. Ook liedboekjes, raadselbundeltjes, feest-
repertoire, prenten en dergelijke die Bakker te leen of ten geschenke had gekregen,
stuurde hij naar Boekenoogen op ter inzage. Bakker heeft zich enigszins vergist in
de bereidheid van Boekenoogen om de aantekeningen en boekjes weer terug te
zenden. Bakker moet in zijn brieven veelvuldig en met steeds meer aandrang
verzoeken om terugzending van uitgeleend volkskundig materiaal en van zijn
eigen aantekeningen. In een brief van 27 juli 1899 formuleert hij omstandig waarom
hij een en ander terug wil hebben, en verraadt daarmee ook hoe hij aan nieuw
liedmateriaal kwam:

Tenslotte een verzoek. Gaarne had ik alles van u zoo spoedig mogelijk terug,
want zonder dat kan ik niet werken. Mijn manier van ageeren is deze: is er een
gezelschapje bij mij aan huis, of ontmoet ik lui die er belang in stellen, dan
noodig ik ze ten mijnent, lees hun het een en ander voor, of als het zinglustigen
zijn, laat hen door Tolk de liedjes voorspelen. Als ze dan iets hooren, valt hen
ook iets in en mijn voorraad is weer uitgebreid. U ziet dus dat ik ze feitelijk niet
kan missen.

Zijn aantekeningen en boeken keren evenwel niet terug. Na nog enkele schrifte-
lijke aanmaningen, moet Bakker in een brief van 25 april 1902 merkbaar moeite
doen om zijn woorden hoffelijk te houden:

U zoudt mij dus zeer verplichten, als u de gedrukte liedekens en boekskens zoo
spoedig mogelijk terug zond, terwijl u natuurlijk met de andere door mij ge-
schreven sprookjes etcetera naar goedvinden kunt handelen. Eén opmerking
moet mij evenwel van het hart. Ik acht het niet bevorderlijk voor mijn verdere
nasporingen als u ze zoo erg lang houdt. Wat toch is het geval? Bij herstellende
patiënten weet ik zoo nu en dan wat los te krijgen, en om mij genoegen te doen,
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spannen zij zich een oogenblik voor sprookjes en dergelijke in, doch als ze
beter zijn, is meestal de last ook weg, om niet te spreken van de moeielijkheid
voor mij om ze dan thuis te treffen enzoovoort enzoovoort. Ik hoop dat u deze
openhartigheid ten goede houdt, want ik zeg het alleen ter bevordering van de
goede zaak.

Bakker heeft steeds veel moeten aandringen en geduld moeten oefenen vooraleer
hij de uitgeleende boeken, prenten en dergelijke weer terugkreeg. En een niet
onaanzienlijk deel van het materiaal heeft hij nooit teruggekregen. Het muziek-
boekje van zijn echtgenote C.E. de Vries en het liedjesschrift van zijn grootmoeder
Antje Messchaert bijvoorbeeld zijn nooit teruggekeerd (en bevinden zich thans
nog in het archief van het Meertens Instituut).

Bakker had de gewoonte om op een brief van Boekenoogen stipt te reageren,
vaak dezelfde dag al. Boekenoogen daarentegen liet regelmatig helemaal niets van
zich horen nadat hij weer materiaal van Bakker had ontvangen. Een ander punt van
frustratie lijkt te zijn geweest, dat Boekenoogen maar mondjesmaat publiceerde
uit het materiaal dat hij uit den lande toegestuurd kreeg; van het beloofde liederen-
of rijmenboek komt niets terecht. Evenmin slaagt Boekenoogen erin een deugde-
lijk sprookjesboek te publiceren - het blijft bij de stukjes in Volkskunde.
Boekenoogen laat zijn overdrukjes wel in een band bundelen, maar van een se-
rieuze studie met editie komt het niet.162 Wat Bakker volgens zijn nicht Sijtje Smit-
Engel bovenal stak, was dat Boekenoogen in zijn publicaties regelmatig verzuimde
om de naam van Bakker te noemen. Bakker moet hebben gezegd: “De helft van die
verhalen heb ik hem gestuurd. Hij doet net of hij het allemaal zelf opgevangen
heeft.”163 Niet voor niets schrijft Bakker op 29 juli 1903 aan Boekenoogen: “Inder-
tijd liet u mij de keus of ik onder de door mij meegedeelde sprookjes mijn naam
gezet wilde hebben of niet. Ik heb dit toen aan u overgelaten omdat het mij tamelijk
onverschillig was, doch begin daar thans anders over te denken.” Tot slot irriteerde
het Bakker dat Boekenoogen ook in zijn brieven zelden of nooit zijn waardering
uitsprak voor al het verzamelwerk dat hij verrichtte.

Zijn ontzag voor het werk van de gepromoveerde Neerlandicus won het echter
lange tijd van zijn wrevel. Boekenoogen was ook weer ruimhartig genoeg om op
zijn beurt boeken aan Bakker te lenen, en publicaties van zijn hand aan de dokter
kado te doen. Met de schenking van een publicatie over “Turnhoutsche pren-
ten”164 blijkt Bakker bijzonder ingenomen. Op 19 april 1910 schrijft Bakker een
bedankbrief. Hij noemt de publicatie een “prachtwerk” en vat de schenking op als
een “bewijs van vriendschap en waardeering”. Het is voor het eerst dat in de
briefwisseling een toon van oprechte hartelijkheid valt te bespeuren. Bakker voegt
eraan toe:
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Wat de tusschen ons bestaan hebbende kleine onaangenaamheid betreft: laat
die uit den weg zijn. [...] Mogelijk vindt u het klein van mij, maar als men zoo
veel jaren zijn tijd, moeite enzoovoort aan folklore geeft, heeft men in zwakke
oogenblikken wel eens behoefte aan waardeering.

In 1913 echter bereikt de verstandhouding een fataal dieptepunt: Boekenoogen
heeft meerdere brieven van Bakker onbeantwoord gelaten. Eindelijk weet Bakker
de moed op te brengen om rechtstreeks een verklaring te eisen:

Ziezoo, nu heb ik nogmaals de pen opgenomen om u mijn vondsten mede te
deelen, maar als u mij nu niet eens terugschrijft, weet ik niet wat ik er van
denken moet. In anderhalf jaar hoor ik niets van u. Zijn mijn vondsten niet
belangrijk genoeg meer, of interesseert u er zich niet meer voor, of is er een
andere reden? Gaarne zou ik willen weten wat de reden is, want zoolang als wij
met elkaar in correspondentie zijn, is dat nog nooit gebeurd.165

Vervolgens laat Bakker zelf twee jaar niets meer van zich horen. In 1915 stuurt hij
nog wat materiaal op, maar hij laat een begeleidend schrijven achterwege. Dan
komt de watersnood van 1916. Bakker moet zijn huis ontruimen en bij de
Schoemakers intrekken. Hij heeft al zijn boeken en paperassen in veiligheid weten
te brengen. In de drie maanden dat hij bij zijn vriend de schoolmeester bivakkeert,
heeft hij ruimschoots de tijd om zijn aantekeningen te ordenen - immers, twee-
derde van zijn patiëntenbestand heeft het dorp verlaten, omdat hun huizen onder
water staan. Tussen zijn notities treft Bakker er nog enige, die voor Boekenoogen
bestemd waren. Bakker besluit nu definitief een eind te maken aan de correspon-
dentie. Hij stuurt de laatste aantekeningen naar Boekenoogen op en zegt in zijn
begeleidende brief van 5 april 1916: “Nu zult u mij een groot genoegen doen, als u
mij deze aanteekeningen en ook vroeger gevondene zoo spoedig mogelijk terug-
zendt.”

Bakker heeft zijn uitgewerkte aantekeningen nooit meer teruggekregen van
Boekenoogen. Overigens zijn de brieven die Boekenoogen aan Bakker heeft ge-
schreven vooralsnog spoorloos.166 Nicht Sijtje Smit-Engel veronderstelt dat de
brieven van Boekenoogen voornamelijk bestonden uit korte bedankjes, en dat
Bakker die de moeite van het bewaren niet waard heeft geacht.167

Het valt niet te ontkennen, dat Bakker enigszins naïef is geweest in zijn ver-
trouwen in Boekenoogen. Toen hij in de loop van de jaren negentig merkte dat zijn
brieven niet terugkeerden, bleef hij toch nieuwe aantekeningen sturen zonder eerst
voor zichzelf een afschrift te maken. Als Bakker later uit het oudste materiaal
publiceert, moet hij uit zijn geheugen en notitieboekjes met trefwoorden putten,
met als gevolg dat hij zich daarbij soms op detailpunten vergist. Zijn latere
optekeningen schreef hij - wijs geworden - eerst nog eens voor zichzelf af en
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stuurde ze dan pas op naar Boekenoogen. Voor zijn publicaties kon Bakker uit zijn
latere materiaal volstrekt letterlijk citeren.

Zoals gezegd stuurde Boekenoogen ook boeken en artikelen op aan Bakker,
hetzij ter inzage,168 hetzij als geschenk. Hieronder bevonden zich sprookjesboeken,
raadselboeken, liedboeken waaronder De Oost-Indische Theeboom, Boekenoogens
Zaans Idioticon en zijn overdrukjes uit Volkskunde. Verder kreeg Bakker van
Boekenoogen de tekstedities van door hem uitgegeven ‘volksboeken’ als Den
droefliken strijt van Roncevale en Van de Jongen geheeten Jacke, alsmede publicaties
uit tijdschriften en van voordrachten. En toen Bakker besloten had om studie te
verrichten naar de volksgeneeskunde, ontving hij van Boekenoogen ook literatuur
over dit onderwerp. Uit Bakkers correspondentie blijkt dat hij zelf probeerde het
goede voorbeeld te geven door het geleende materiaal tijdig terug te zenden.169

Toch slaagde Bakker daarin ook niet altijd. Sommige boeken leende hij weer aan
derden uit, en dan kreeg hij ze wel eens te laat weer terug. Andere boeken wilde hij
langer houden ter bestudering.170

Na het overlijden van Boekenoogen in 1930 is diens collectie bij de Maatschap-
pij der Nederlandse Letterkunde terecht gekomen, en in 1941, samen met de
optekeningen van Bakker, terechtgekomen bij het Centraal Bureau voor Neder-
landse Volkskunde, dat later is opgegaan in het Meertens Instituut.171 Hier bevindt
zich de correspondentie van Bakker nog steeds in het archief (alsmede zijn per-
soonlijke, doorschoten exemplaar van Volksgeneeskunde in Waterland met cor-
recties en aantekeningen). Uit de correspondentie van Bakker is in de loop der
jaren, behalve door Boekenoogen en door Bakker zelf, mondjesmaat gepubli-
ceerd. Met name J.R.W. Sinninghe heeft zich met de Collectie Bakker beziggehou-
den. Voor zijn boeken Hollandsch sagenboek, Spokerijen in de Zaanstreek en
Waterland heeft hij regelmatig ontleend aan Bakker, en in mindere mate ook voor
zijn Spokerijen in Amsterdam en Amstelland.172 En reeds voor zijn typencatalogus
uit 1943, gepubliceerd onder de titel Katalog der niederländischen Märchen-,
Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvarianten, heeft Sinninghe ruimschoots
geput uit het materiaal dat Bakker verzameld had.173

Een ras-verteller

In 1959 velt Maartje Draak in een rede tot de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen een tamelijk hard oordeel over de arbeid van Boekenoogen,
maar roemt tegelijkertijd de inzet van C. Bakker en het verteltalent van diens
zegsman D. Schuurman:

Met alle waardering en respect zij het gezegd: Boekenoogen ging bij het sprookjes
verzamelen tòch verkeerd te werk. Ik heb eens uitgezocht hoe hij aan zijn
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teksten kwam en wat hij er mee deed [...]. Boekenoogen plaatste namelijk
oproepen om vertelsels, in plaats van oproepen om vertellers, en de daarvan
bewaard gebleven correspondentie vormt hier en daar aandoenlijke, vaker even-
wel ietwat penibele lectuur. Hij kreeg stuntelige brieven van beste brave men-
sen, die wel eens een verhaal hadden gehoord, maar de gave misten om het weer
te geven. Met andere woorden: hij kreeg grotendeels ‘passief’ materiaal, d.i.
teksten uit de tweede of derde hand; niet van echte voordragers doch van zelfs
nog onder de maat blijvende hoorders. Bovendien ontving hij niet eens zo veel
dat hij flink kon gaan schiften; hij moest van zijn oogst proberen te maken wat
er van te maken viel.
Dat neemt niet weg dat een her-bewerking van Boekenoogen’s ‘Nederland-
sche Sprookjes en Vertelsels’ (de 134 nummers uit de jaargangen 13-21 van
Volkskunde) volop interessante dingen zou opleveren. Dit geldt vooral voor
het door Dokter C. Bakker uit Noord-Holland aangebrachte gedeelte; het
bergt weliswaar weinig echte ‘sprookjes’, maar er zit tenminste een ras-vertel-
ler achter: een zekere D. Schuurman.174

Hier slaat Maartje Draak de spijker op de kop. Een herbewerking van àl het door
Boekenoogen ontvangen materiaal - thans in het archief van het Meertens Insti-
tuut - zal nog wel even op zich laten wachten. Maar aan de wens van Draak om de
door Bakker verzamelde volksverhalen te publiceren, wordt thans voldaan; dit-
maal zonder creatieve bewerking van een editeur. Daarbij zal veehouder Dirk
Schuurman inderdaad opvallen als een begenadigd verteller. Aan hem en de andere
Noordhollandse vertellers zal het navolgende hoofdstuk gewijd zijn.
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De vertellers en hun repertoires

Knechten, vissers en veehouders

Cornelis Bakker heeft zijn vertellers vooral geselecteerd uit zijn eigen patiënten-
bestand. Zijn informanten woonden derhalve veelal in de gemeente Broek in
Waterland, waaronder ook de dorpen Uitdam en Zuiderwoude ressorteerden.
Bakker heeft bepaald niet al zijn patiënten geïnterviewd. Onderzoek naar de ach-
tergronden van zijn vertellers heeft uitgewezen dat hij voornamelijk de boeren-
bevolking en de vissers ondervroeg. De elite en de middenstand van Broek in
Waterland liet Bakker nauwelijks aan het woord.

Bakkers voorkeur voor boerenknechten, veehouders en vissers is zeker niet
willekeurig. In de traditie van het volksverhaal-onderzoek was het een goed ge-
bruik geworden om de vertellingen uit de ‘volksmond’ van het eenvoudige volk op
te tekenen. Boeren en vissers werden immers geacht de volksverhalen in hun
zuiverste vorm bewaard te hebben. Zij gaven de verhalen door van vader op zoon
en van moeder op dochter. En zij leidden een tamelijk geïsoleerd bestaan, zodat
beïnvloeding van buitenaf (boeken, verhalen van vreemden) tot een minimum
beperkt bleef. Natuurlijk ondergingen verhalen in de overlevering van vele gene-
raties de nodige veranderingen, maar toch waren de ‘oude trekken’ in de verhalen
die de boeren en vissers vertelden nog het duidelijkst terug te vinden.

In de periode dat C. Bakker verzamelde werd aan de inhoud en de localisering
van het verhaal meer belang gehecht dan aan de persoon van de verteller. Gegevens
omtrent de verteller werden nog nauwelijks opgetekend, zoals geboortedatum,
geboorteplaats, geloofsachtergrond, beroep(en), burgerlijke staat, personalia van
de beide ouders et cetera. Bij meer dan de helft van de opgetekende verhalen
vermeldt C. Bakker niet eens de naam van de verteller. Regelmatig blijft het bij de
opmerking dat hij het verhaal hoorde van “een oude Broeker” of “een Zunder-
dorpervrouw”.1 Gelukkig heeft Bakker echter niet nagelaten om de namen van
zijn meest begaafde vertellers aan het papier toe te vertrouwen. Door te woekeren
met de soms minieme stukjes extra informatie - de woonplaats, het werk, de ge-
schatte leeftijd of de naam van een familielid - is het in de meeste gevallen gelukt om
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via archiefonderzoek de zegslieden nader te identificeren. Een op antropologische
leest geschoeide reconstructie van Broek als ‘vertelgemeenschap’2 blijft echter voor
de periode rond 1900 een onmogelijkheid, vanwege de schaarste aan vertellers-
gegevens en omdat alle bekende vertellers reeds lang en breed overleden zijn.

In het navolgende zal dieper worden ingegaan op de verschillende categorieën
vertellers. Eerst wordt stilgestaan bij familie van Bakker, bij bezoekers en ano-
nieme zegslieden. Vervolgens komen de geïdentificeerde vertellers aan bod.

C. Bakker dankt de nodige verhalen aan zichzelf en zijn eigen familie. In de
vroege correspondentie tekent Bakker een drietal verhalen op die hij als kind had
gehoord van zijn vader Willem Bakker (1828-1884); het betreffen steeds moppen.3

Een enkele keer weet hij alleen nog, dat hij een verhaal als kind gehoord heeft.4

Ook gebeurtenissen uit zijn jeugd die in verhaalvorm een eigen leven waren gaan
leiden, tekent hij op.5 Verder blijkt zijn studententijd in Leiden (1881-1888) een
rijke bron om uit te putten. Uit deze academische periode kent hij veel moppen,
die voor die tijd behoorlijk pikant of zelfs regelrecht schunnig waren.6 Aan een
enkel sprookje heeft Bakker slechts een vage herinnering, en het is niet bekend
waar en van wie hij het gehoord heeft.7 Als Bakker al wat langer aan het verzamelen
is, en zegslieden interviewt, laat hij ook niet na om een verhaal van zijn zwager op
te tekenen.8

Personen die bij Bakker op bezoek kwamen, werden soms ook uitgehoord. Hij
heeft verhalen opgetekend van een bezoeker uit Arnhem, en een man uit Gelder-
land. Ook ene mejuffrouw Ch. Broek heeft hij ondervraagd, die volgens opgave
een tijd in Noord-Brabant (omgeving Klundert, Prinsenhage) had vertoefd. Een
verhaal dat werd verteld door een meisje uit Zuiderwoude, dat de elfde verjaardag
van dochter Nelly Bakker was komen vieren, werd eveneens vastgelegd.9

Verder had Bakker in verschillende plaatsen in Waterland zegslieden zitten, die
anoniem blijven. De meesten woonden in Broek in Waterland zelf. Tot deze ver-
tellers behoorden onder meer een vrouw die in Nunspeet was geboren, een boer
die uit Nijkerk kwam, en een persoon die afkomstig was uit Ermelo.10 Van een niet
nader te identificeren zegsman uit Beets (wellicht zelfs meerdere)11 heeft Bakker
onder meer sagen opgetekend over de tovenaar Herk Ooievaar uit Berkhout.12

Anonieme zegslieden vermeldt Bakker verder uit Uitdam, Zuiderwoude,
Zunderdorp, Den Ilp, De Rijp, Buiksloot, (een meisje uit) Monnikendam en Koog
aan de Zaan.

Twee anonieme roeiers

Twee roeiers, van wie Bakker de naam nergens vermeldt, verdienen hier apart
vermeld te worden als informanten.



49De vertellers en hun repertoires

Zoals gezegd vielen zowel Uitdam als Zuiderwoude onder de praktijk van
dokter Bakker. De snelste manier om deze dorpen te bereiken was per roeiboot.
Voor zijn wekelijkse bezoeken aan de dorpen liet Bakker zich gewoonlijk roeien
door een Broeker. In de eerste jaren van Bakkers praktijk fungeerde Klaas Hout-
man als de vaste roeier.13 Van deze boer Houtman weten we dat hij op 15 juni 1855
geboren was te Edam en dat hij getrouwd was met Trijntje Bier (Beemster, 2-3-
1857). Van Houtman zijn in de collectie Bakker geen verhalen bekend, wat niet zo
verwonderlijk is, omdat het echtpaar Houtman op 13 mei 1898 Broek verliet en
naar Katwoude vertrok. Bakker was toen nog maar net begonnen met het verza-
melen van dialectologisch en volkskundig materiaal. De latere roeier zou Gerrit
Lodder14 geweest zijn, maar ook op zijn naam zijn geen verhalen door Bakker
vastgelegd.

Als er sprake was van een spoedgeval, dan kwam er iemand uit Uitdam of
Zuiderwoude naar Broek in Waterland roeien om de dokter op te halen. Aange-
zien een tocht naar één der dorpen lang duurde - het was anderhalf uur roeien naar
Uitdam - was er voor dokter Bakker tijd genoeg om zijn roeiers uit te horen over
volksverhalen, liedjes, dialect, volksgeloof en volksgeneeskunde.15 Met name aan
een anoniem gebleven Uitdammer roeier en een even onbekende roeier uit
Zuiderwoude heeft Bakker de nodige verhalen te danken.16 Het is niet mogelijk
gebleken om deze zegslieden nader te identificeren, aangezien ‘roeier’ geen beroep
was dat in het bevolkingsregister werd opgetekend, en er juist teveel booteigenaren
en schippers waren om een verantwoorde keuze uit te kunnen maken. Van de
Zuiderwouder roeier weten we slechts dat hij een boer was - Bakker typeert hem
als ‘een echten rusticus’17 -, dat zijn voornaam waarschijnlijk Klaas was en dat hij
getrouwd was met ene Trui.18 Van de Uitdammer weten we alleen dat hij in 1899
(zo’n) vijftig jaar oud is.19

Deze Zuiderwouder boer heeft slechts een drietal (grappige) sprookjes verteld,
en heeft verder voornamelijk sagen op zijn repertoire gehad. Bakker heeft ze deels
in diens Waterlandse dialect opgetekend. De Zuiderwouder vertelt verschillende
verhalen over (persoonlijke ervaringen met) de voorboden van de dood. In zijn
verhalen staan voorts de magische krachten centraal van de gebedsgenezer, de
waarzegster, de heks en de tovenaar. Hij vertelt onder meer over beruchte tove-
naars als Willem van der Hoek en Hein Groen uit Zuiderwoude, welke laatste
macht had over dieren, en op magische wijze het maaiwerk kon verhinderen.
Verder vertelt hij nog een verhaal waarmee hij zijn afkeer van ‘zweren’ illustreert.
In het verhaal zweert een man dat hij op tijd van het kaartavondje thuis zal zijn; zo
niet, dan mag de duivel hem halen. Maar de man dreigt toch te laat te komen: hij
moet vreselijk hard naar huis schaatsen en wordt door de duivel op de hielen
gezeten. Net op de laatste klokslag kan de man met zijn schaatsen nog aan in huis
springen. Hij is maar net aan de klauwen van de duivel ontkomen - waaruit maar
weer blijkt wat een gevaarlijke gewoonte dat zweren is.
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Als Bakker de sage van de zwerende schaatser die door de duivel wordt nagezeten
voor de tweede maal optekent, is dat nota bene uit de mond van zijn Uitdammer
roeier. Deze verteller voegt aan de geschiedenis toe, dat de schaatser uiteindelijk zo
geschrokken is, dat hij korte tijd later overlijdt. De Uitdammer roeier heeft, naar
de optekening van Bakker te oordelen, een iets gevarieerder verhaalrepertoire
gehad. Weliswaar bestaat het merendeel van zijn verhalen weer uit sagen (twaalf),
maar deze roeier vertelt ook vier sprookjes, twee grappige sprookjes of moppen en
zes persoonlijke geschiedenissen uit zijn jeugd. Sommige sagen zijn - zoals vaker -
kort en zakelijk: ze gaan dan over mensen met het tweede gezicht, over de praktijken
van tovenaars, en over onverklaarbare geluiden die voortekens voor een sterfgeval
blijken te zijn. Ook het wijdverbreide volksverhaal over de stem uit het water die
spreekt “Hier is de tijd, waar is de man?” (sinsag 1),20 wordt door de roeier verteld.
Een niet onaanzienlijk groepje sagen gaat over hekserij. Er wordt onder andere
aandacht besteed aan de heks die ’s nachts als nachtmerrie de paarden berijdt, aan
heksen die ’s nachts als katten een zogenaamde kattendans uitvoeren, en aan een
heks die een jong meisje leert om op afstand koeien te melken. En ook de bekende
sage over het behekste schip (sinsag 513; wordt ’s nachts door heksen vliegensvlug
naar een exotisch land gevaren; de schippersknecht plukt er als bewijs sinaasap-
pels) wordt door de roeier verteld. Voor het waarheidsgehalte van de sagen durft
de roeier lang niet altijd in te staan: sommige gelooft hij zelf maar half. Alleen een
sage waarbij een tovenaar de koorts van een soldaat overgeeft aan een luitenant, is
zeker waar. Dit heeft de roeier in zijn diensttijd zelf van nabij meegemaakt.21

De vier sprookjes die de Uitdamse roeier vertelt zijn stuk voor stuk rovers-
geschiedenissen. Zo vertelt hij het sprookje over een soldaat en een rijke boer die
in een roversherberg terecht komen. De soldaat kan evenwel toveren: hij zet de
rovers vast en voorkomt aldus dat de boer van zijn geld beroofd wordt (at 952).22

In een ander sprookje wordt een meisje gevangen gehouden in een andere rovers-
herberg. Een reiziger redt haar door de rovers met kokende olie te doden. In het
derde sprookje biedt een gastvrije boer overnachting aan een huzaar en een lelijke
vrouw. De huzaar weet via de appelvangproef de lelijke vrouw te ontmaskeren als
een verklede misdadiger (vdk 958g*).23 Verder vertelt de Uitdammer het sprookje
over de kinderen die thuis worden overvallen door rovers. Als de kinderen de
rovers bij ‘Broertje’ brengen, blijkt dit een hond te zijn die de rovers verscheurt (at
957). Alle sprookjes van de Uitdammer eindigen ermee dat het recht zegeviert: de
misdadigers worden gestraft, en dit niet zelden op (zeer) gewelddadige wijze.

Van de twee moppen of grappige sprookjes die de Uitdammer roeier vertelt,
noteert Bakker de ene helaas maar uiterst summier. Hij had het grappige vertelsel
al eens opgetekend uit de mond van Dirk Schuurman, en Bakker volstaat nu met
een samenvatting. Het verhaal gaat over een jongen die zich eerst in de maling laat
nemen - studenten kopen zijn varken voor een stuiver - en vervolgens wraak
neemt. Hij verkoopt de studenten bloempotten vol met zijn eigen uitwerpselen,
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speldt ze op de mouw dat het om ‘gave der profetie’ gaat, en laat ze er flink voor
betalen (at 1539, Cleverness and Gullibility). Naast een vieze, vertelt de roeier ook
een schuine mop. Een knecht is verliefd op de dochter van de boer. Als hij haar
eenmaal heeft voorgedaan hoe hij ‘tinnen lepels giet’, moeten de ouders wel toe-
stemmen in een huwelijk met de ontmaagde dochter (at 1542**).

De persoonlijke geschiedenissen tenslotte die de Uitdammer roeier vertelt,
stammen allen uit zijn jeugd. Het zijn stuk voor stuk verhalen over de kwajongens-
streken die hij vroeger met zijn vriendjes heeft uitgehaald: over het pesten van
vrijende paartjes, over het verkleden als spook om mensen te laten schrikken, en
over buskruit gooien in de vuurpot. De bedoeling van dit laatste was dat na de knal
de as door de propere kamer zou dwarrelen, maar eenmaal ging het fout en dreigde
er brand te ontstaan. Drie verhalen hangen samen met de bruiloftsfolklore. De
kinderen die niet bij het bruiloftsfeest waren uitgenodigd, maakten er altijd een
sport van om ongezien toch wat van het eten en drinken weg te kapen. Destijds
werd dit gebruik min of meer oogluikend getolereerd, maar tegenwoordig, zo
klaagt de roeier, maken de mensen er meteen politiewerk van.

In het navolgende bezien we de vertellers die wel geïdentificeerd kunnen worden.
Het merendeel is afkomstig uit het dorp Broek in Waterland zelf, maar er bevinden
zich ook personen onder uit Uitdam, Zuiderwoude en Beets. Er zal worden stil-
gestaan bij de personalia van de verschillende vertellers, en bij sommige zegslieden
zal dieper worden ingegaan op de aard van hun repertoire.

Twaalf vertellers uit Broek

Dirk Schuurman

Veruit de meest getalenteerde verteller onder Bakkers zegslieden is Dirk Schuur-
man. Bakker toont zich in zijn brief van 24 november 1901 aan Boekenoogen
opgetogen over de gevonden verteller. Eindelijk iemand voor de sprookjes die van
hetzelfde kaliber is als mevrouw L. Houtman voor de liedjes: “Hij beweert telkens
wel dat hij uitgeput is, maar er komt telkens toch wel weer iets los.”

Schuurman beschikt over een groot repertoire; in de correspondentie tekent
Bakker 93 verhalen uit zijn mond op.24 Schuurman kent naast de welhaast gebrui-
kelijke sagen en moppen tamelijk veel sprookjes. In totaal tekende Bakker uit
diens mond 16 sagen, 32 grappige sprookjes of moppen en maar liefst 45 (eigen-
lijke) sprookjes op. Schuurman bezit een natuurlijke aanleg om een verhaal boeiend
en beeldend te vertellen, en Bakker heeft ook extra zijn best gedaan zijn vertellin-
gen natuurgetrouw op te tekenen,25 wat voor die tijd nog betrekkelijk zeldzaam
was. Niet alleen heeft Bakker getracht zoveel mogelijk zijn Waterlandse dialect op
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schrift te bewaren, maar hij heeft ook geprobeerd om Schuurmans vertelstijl vast
te leggen.

Uit zijn verhalen komen we overigens bitter weinig te weten over het leven van
Schuurman zelf. Daarvoor zijn we aangewezen op archiefmateriaal, waar we leren
dat Dirk Schuurman ook wel wordt aangeduid als D. Schuurman Rzn; zijn vader
heette immers Reindert. Dirk Schuurman werd op 26 november 1839 geboren te
Broek in Waterland, als de zoon van Reindert Schuurman (geboren 1812) en Maretje
Stroo (geboren 1813). Vader Reindert is boer (“landman”) van beroep. Zoon Dirk
groeit op in een gezin met zeven broers (Hendrik, Reindert, Willem, Jan, Simon,
Cornelis en David) en vier zussen (Grietje, Trijntje, Catharina en Maretje). Het
gezin is Nederlands Hervormd. In de periode 1861-1876 verhuist het gezin tijde-
lijk naar Sloten, om vervolgens weer naar Broek in Waterland terug te keren. Dirk
Schuurman is dan nog steeds ongehuwd en gaat bij zijn broer Hendrik (geb. 14
dec. 1832) en zijn schoonzus Guurtje Tump inwonen. Inmiddels is hij net als zijn
vader “landman” van beroep, later gespecificeerd als “veehouder”. Hij verhuist
pas als hij in april 1880 in het huwelijk treedt met Sibregt Smit (geboren 21 sept.
1842 te Broek in Waterland; Nederlands Hervormd; zonder beroep). Hij betrekt
een boerderij aan de Laan nr.16. Later wordt deze boerderij overgenomen door
Jacob van de Nadort.26 Het huwelijk van Sibregt en Dirk blijft kinderloos. Dirk
Schuurman overlijdt op 6 juli 1908.27 Uit een brief van Bakker aan Boekenoogen
(d.d. 24 mei 1904) mogen we waarschijnlijk opmaken dat Dirk Schuurman kon
lezen. Bakker vraagt althans op verzoek van Schuurman of Boekenoogen nog
overdrukjes kan missen van de afleveringen van Volkskunde, waarin Schuurmans
sprookjes staan gepubliceerd.28

Bakker heeft zijn patiënt Schuurman in de periode 1901-1903 herhaaldelijk
geïnterviewd. De verteller was toen voorin de zestig, en hij laat de verzamelaar op
een gegeven moment weten dat hij zijn verhalen gehoord heeft van zijn vader
Reindert Schuurman, “maar dan waren ze veel mooier en langer”.29 In zes brieven
doet Bakker verslag van de vertelsessies.30 Daarbij krijgen we soms een glimp op te
vangen van de gretigheid waarmee Bakker zijn verteller trachtte uit te melken.31

Op zeker moment zegt Dirk Schuurman:

“Ja, jij houdt maar vol. Weet je niks? Weet je er nog gien íentje? Ja, ik weet er
nog wel ien, maar die was me eigelijk te kinderachtig om hem je de vorige keer
te vertelle, maar ze zegge dat het waar ebeurd is, maar ik loof het niet.”32

Van alle vertellers die Bakker heeft bezocht, is zowel het gehele oeuvre als de
hoeveelheid gekende sprookjes van Schuurman het grootste. Een gedeelte van
deze sprookjes is via de diverse catalogi te identificeren als (inter)nationaal be-
kende volksverhalen.33 Zo vertelt Schuurman het sprookje van de Zwanenmeisjes
(at 400), Ali Baba en de Veertig Rovers (at 676 en at 954), de Drie Wensen (at
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750a), Koning en Boer Zonder Zorgen (at 922) en de Soldaat en de Koning (at
952).34 In zijn oeuvre blijken de wondersprookjes en de legendesprookjes veruit in
de minderheid, en diersprookjes vertelt hij zelfs in het geheel niet. Schuurman legt
een onmiskenbare voorkeur voor novellesprookjes aan de dag. In zijn sprookjes
komen derhalve geen sprekende dieren, en weinig magie, mirakelen en bovenmen-
selijke heroïek voor, maar zijn oeuvre bevat des te meer verhalen ‘als uit het leven
gegrepen’. Het is misschien ook typerend dat juist bij een uitgesproken wonder-
sprookje als de Zwanenmeisjes zijn geheugen hem in de steek laat: Schuurman
meent nog te weten dat meisjes zich in ganzen kunnen veranderen en dat de held
een keer het verenpak steelt en met één van de meisjes trouwt. Maar daarna is
Schuurman de draad snel kwijt. Hij blijkt veel meer geboeid door de spanning en
het avontuur van de novellesprookjes - een tendens die overigens in de Noorde-
lijke Nederlanden vaker te bespeuren valt.35

De novellesprookjes hebben overigens regelmatig een schriftelijk leven achter
de rug in literaire werken en volksboekjes. Zo hebben de sprookjes van de Koning
en Boer Zonder Zorgen en de Slimme Boerenjongen (at 921) al sinds de middel-
eeuwen een ruime schriftelijke verspreiding gekend, niet in de laatste plaats via de
volksboekjes van Uilenspiegel. Ook het sprookje over de Moordouders (at 939a)
en de Soldaat en de Koning hebben een schriftelijke achtergrond gekend.36 Schrif-
telijke bronnen zouden derhalve invloed kunnen hebben gehad op het oeuvre van
Schuurman (of diens voornaamste bron: vader Reindert Schuurman). Anderzijds
is invloed van de populaire Kinder- und Hausmärchen van de gebroeders Grimm
op het vertelrepertoire van Dirk Schuurman tot nu toe niet aanwijsbaar gebleken.

Vermeldenswaard is Schuurmans sprookje van de Getemde Feeks (at 901),37

ook al heeft zijn versie niets uit te staan met de befaamde komedie van Shakespeare
(The Taming of the Shrew). De optekening van het sprookje is echter bijzonder,
omdat het - voorzover bekend - de enige Nederlandse optekening uit de monde-
linge overlevering is. Schuurman vertelt met gevoel voor humor van een boer die
een dominante vrouw heeft, die hem zelfs bij het ergste hondenweer het land op
stuurt om te werken. Onderweg blijft de boer staan bibberen van de kou en ont-
moet hij een paardenkoopman op een paard en wagen. Ze keren terug naar de
boerderij voor onderdak. Aangezien het slecht weer blijft, moet de koopman een
tijdje blijven. De koopman wordt na verloop van tijd verliefd op de dochter van de
boer, zodat hij nadien nog vaker langskomt. Als de koopman en de boerendochter
uiteindelijk gaan trouwen, krijgt de dochter van haar moeder het volgende drin-
gende advies: zorg dat je altijd de baas blijft. De dochter belooft dit, maar de
bruidegom heeft het gehoord. Telkens als het jonge stel op visite komt, zegt de
moeder tegen de dochter dat ze de baas moet spelen. De dochter wordt inderdaad
steeds baziger en haar echtgenoot besluit maatregelen te nemen. Op een dag gaat
de koopman weer met zijn vrouw op visite. Hij spant zijn oudste paard in en neemt
zijn oudste hond mee. De koopman beveelt zijn hond driemaal om niet vooruit te
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lopen, maar achter te blijven. Als de hond niet luistert, steekt hij hem met een mes
dood. Driemaal ook beveelt de koopman zijn paard om niet zo te struikelen, en
steekt het dier vervolgens dood (merk op dat de verteller de wreedheid van deze
daden tracht te verzachten door de ouderdom van de dieren te benadrukken). Nu
ze met de wagen niet meer vooruit kunnen, beveelt de man zijn vrouw om - aan de
leidsel met het hoofdstel om en het bit in - de wagen te trekken. Zij weigert dit
natuurlijk, maar de man herhaalt zijn bevel en waarschuwt voor de gevolgen als hij
het nog een derde keer moet bevelen. Doodsbenauwd laat de vrouw zich vervol-
gens voor de wagen spannen. Bij de boerderij ontstaat grote hilariteit als men in de
verte een vrouw een wagen ziet trekken. Maar de boerin schrikt zich een hoedje als
zij ziet dat het haar eigen dochter is. De dochter vertelt wat er onderweg gebeurd
is en verkiest om zich voortaan te schikken naar de wensen van haar echtgenoot.
Dirk Schuurman besluit zijn verhaal met de opmerking: “Nee die tait [=na die tijd]
hebbe ze een best léve ehad.” Binnen de traditie van het sprookjestype legt Schuur-
man enkele eigen accenten: de inleiding en de ontmoeting tussen de gelieven, de
plaatsing van de geschiedenis in het boerenmilieu, en de letterlijke beteugeling van
de weerspannige vrouw. De strekking over de rolverdeling is uiteraard traditio-
neel: de man hoort de baas in huis te zijn.

Een aantal sprookjes kon niet aan de hand van de internationale volksverhalen-
catalogus van Aarne en Thompson geïdentificeerd worden. Het betreft hier een
drietal sprookjestypen, waarvan er één met de catalogus van Van der Kooi kan
worden geïdentificeerd als het sprookje van de Dankbare Bedelaar (vdk 942*).
Schuurman vertelt - al associërend - twee versies hiervan achter elkaar.38 Aange-
zien dit sprookjestype pas in 1984 door Van der Kooi geïntroduceerd is, en louter
op basis van de Friese orale traditie, kunnen we nu vaststellen dat het verhaal rond
1900 ook buiten Friesland circuleerde.

De andere twee typen zijn in 1943 geïntroduceerd door J.R.W. Sinninghe: Der
hingerichtete Räuberhauptmann (sinat 977*) en Andere Räubergeschichten (sinat
999). Ook deze typen behoren weer onveranderd tot de sfeer van het novelle-
sprookje. Ze preciseren nog beter Schuurmans specifieke voorkeur voor
roversgeschiedenissen (net als de Uitdammer roeier!), die hij met een mengeling
van bewondering en afkeer vertelt. In de eerder genoemde sprookjes traden ove-
rigens ook al af en toe rovers op (Ali Baba, Soldaat en Koning). In het sprookje
over de executie van de roverhoofdman (sinat 977*) vertelt Schuurman het vol-
gende: een roverhoofdman wordt met zijn trawanten opgepakt en gevangen gezet.
De roverhoofdman zal de doodstraf ondergaan door middel van onthoofding. Hij
heeft een laatste wens: na zijn onthoofding zal hij langs de opgestelde rij van zijn
trawanten trachten te lopen. Diegenen die hij weet te passeren, moeten vrijgelaten
worden. Aangezien men niet gelooft dat de roverhoofdman hiertoe in staat is,
willigt men het verzoek in. Als de beul het hoofd afhakt, loopt de roverhoofdman
nog 29 van zijn kornuiten voorbij, die vervolgens worden vrijgelaten.39
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Het verhaal is tot op zekere hoogte kenmerkend voor de roversgeschiedenissen
van Schuurman. Er zit altijd een zekere suspence in of tenminste een gruwelijk
detail. De verteller toont nooit sympathie met de misdaden van de rovers: aan het
einde van het verhaal krijgen ze dan ook doorgaans hun verdiende straf. Maar
Schuurman laat wel doorschemeren dat hij een welhaast bewonderend ontzag
heeft voor de sterke staaltjes die de rovers kunnen uithalen. Van de tien roversver-
halen die tot de categorie Andere Räubergeschichten (sinat 999) behoren,40 gaat er
één alsvolgt: een boer heeft drie zoons en een knecht. De boer wil dat iedereen op
tijd thuis is. Als de knecht na twaalf uur thuis komt, vindt hij de deur gesloten. Hij
wordt vergeven, maar enige tijd later komt hij weer te laat thuis en moet in de
hooiberg slapen. Daar hoort hij drie rovers aankomen die gaan staan overleggen
hoe ze hun diefstal moeten plegen. Aangezien de bewoners sterke kerels zijn,
besluiten ze twee weken later terug te komen met veertien rovers. ’s Ochtends
dreigt ontslag voor de knecht, maar hij wordt weer vergeven zodra hij van de
rovers vertelt. De burgemeester wordt gewaarschuwd. Op de bewuste avond staat
de burgemeester in vermomming met soldaten, verstopt in wagens met stro, te
wachten op wat komen gaat. In de boerderij gaat men kaartspelen. Na middernacht
komen de rovers: ze zeggen te willen overnachten. Even later beginnen ze amok te
maken in de boerderij. De rovers zeggen dat ze komen stelen. De burgemeester
steekt hier een stokje voor en laat de rovers arresteren door zijn soldaten.41

Aan deze roversgeschiedenis kan geen specifieker typenummer toegekend
worden: sinat 999 fungeert eigenlijk als een restcategorie voor onclassificeerbare
roversverhalen. Het sprookje vertoont slechts vage overeenkomsten met andere
volksverhalen over rovers. Dit probleem van classificatie doet zich bij de verhalen
van Schuurman wel vaker voor. Zeker de helft van zijn sprookjes kan geen catalogus-
nummer toegewezen krijgen. Hier laat zich natuurlijk de vraag stellen of het volks-
verhalen zijn of ‘particuliere’ verhalen (desnoods van eigen makelij). Het vermoe-
den rijst dat we wel degelijk te maken hebben met volkssprookjes (zie ook hierna)
en dat deze volksverhalen in de toekomst een eigen catalogusnummer toegewezen
moeten krijgen (zoals Van der Kooi dat ook heeft gedaan bij ongeclassificeerde
Friese volksverhalen). Bezien vanuit de minder rigide optiek van de studie naar de
vertelcultuur, doet het probleem van classificaties overigens minder ter zake.
Classificeerbaar of niet: de verhalen hebben deel uitgemaakt van het repertoire van
de verteller Schuurman. De verteller heeft ze als verhalen verteld, en de verzame-
laar heeft ze als zodanig erkend en opgetekend.

Schuurmans ongeclassificeerde sprookjes hebben andermaal het meest weg
van novellesprookjes, en de voornaamste thema’s zijn armoede en rijkdom, liefde,
recht en onrecht, en bovenal (weer) misdaad. Een verhaal waarin de thema’s van
armoede en liefde worden aangeroerd, verloopt in het kort aldus: een student
wordt verliefd op de dochter van een voddenraper, maar krijgt van zijn ouders
geen toestemming om met haar te trouwen. Zodra hij afgestudeerd is, zet hij de
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trouwplannen toch door. Als hij om geld vraagt, blijken zijn ouders geen trouwerij
te kunnen bekostigen. Maar de voddenman kan het huwelijk wel bekostigen, en zo
zijn ze getrouwd.42 Het verhaal vertoont enige gelijkenis met het sprookjestype
van de Dankbare Bedelaar (vdk 942*), waarin eveneens een ogenschijnlijk armoe-
dig persoon een ander financieel uit de problemen weet te helpen.

Dirk Schuurman heeft verschillende verhalen op zijn repertoire waaruit blijkt
dat de gewone man beter ziet wat er mis is in de wereld dan de gezagsdrager. In die
verhalen krijgt de gewone man dan vaak de gelegenheid om met succes orde op
zaken te stellen. Eén van de meest eenvoudige verhalen uit dit genre verloopt aldus:
de koning gaat op reis en komt naast een boer te zitten, die klaagt over de slechte
toestand waarin de bevolking verkeert ten gevolge van uitbuiting. Zonder de ko-
ning te herkennen, beweert de boer dat als hij de baas was in dit gebied, het wel
beter zou gaan. Later gaat de koning nog eens incognito bij de boer langs met de
vraag of hij zijn bewering staande houdt. De boer bevestigt dit, en wordt even later
aan het hof ontboden. Nogmaals vraagt de koning of de boer in staat is om orde op
zaken te stellen. De boer zegt dat hij dat kan, mits hij over voldoende geld kan
beschikken. Hierop wordt de boer door de koning als hoofd van het district
aangesteld, en gaat het spoedig beter.43 Ook in het sprookje van de Soldaat en de
Koning (at 952) weet Schuurman het nodige engagement te leggen, dat er traditio-
neel niet in hoeft te zitten. Hij vertelt over een sergeant die deserteert uit het leger
omdat hij ten onrechte maar niet bevorderd wordt. Onderweg ontmoet hij de
koning, die incognito reist en door de militair niet herkend wordt. Tegenover de
koning klaagt de sergeant over de misstanden in het leger. Als de sergeant even
later zijn moed en loyaliteit betoont door een roversbende te verslaan, wordt hij
door de koning bevorderd en krijgt hij de vrije hand om de misstanden in het leger
recht te zetten.44

Een voorbeeld van een verhaal waarin de misdaad gethematiseerd wordt, is het
volgende: een kastelein heeft de gewoonte om de gasten in zijn herberg te ver-
moorden en te beroven. Bij een gast lukt dat niet omdat hij een gevaarlijke hond bij
zich heeft. Telkens probeert de kastelein de hond te kopen, en uiteindelijk ver-
koopt de man de hond, maar hij komt daarna zo’n vier jaar niet meer in de herberg
logeren. Als de man eindelijk weer in de herberg komt, wil de kastelein hem
vermoorden. Hij valt de man aan, maar de man wint de worsteling. De kastelein
roept de hond. De hond valt zijn oude baas aan, totdat deze roept: “Koest Zwart-
kam, pak ze”. Daarop valt de hond de kastelein aan, en helpt aldus toch zijn oude
baas weer.45 Andere misdaadverhalen gaan bijvoorbeeld over grafroof, listige vor-
men van diefstal, oudermoord, smokkel, en een akelige roofridder die de IJzeren
Ridder heet.46

Samenvattend kan men stellen dat in Schuurmans sprookjesrepertoire het rela-
tieve realisme van de novellesprookjes domineert. De verteller heeft een hang naar
spanning en avontuur en een voorkeur voor roversgeschiedenissen en misdaad-
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verhalen. Het ontbreekt in Schuurmans vertellingen voorts niet aan sociaal com-
mentaar: onrecht wordt doorgaans bestraft en de deugdzame arme wordt beloond
met rijkdom.

Aan gevoel voor humor heeft het Schuurman ook niet ontbroken, en dat komt
natuurlijk het duidelijkst naar voren in zijn komische sprookjes (zgn. Schwank-
märchen) en moppen. Het overgrote deel van Schuurmans grappige vertellingen
zijn grappige sprookjes die aan de hand van de catalogi van Aarne en Thompson
en Van der Kooi te identificeren zijn. Slechts vier van de 32 grappige verhalen
konden niet geïdentificeerd worden,47 en hieronder schuilt ook de enige vertelling
die als mop getypeerd zou kunnen worden:

Een arm boertje had mooie koolrape. Hij stuurde er één an de koning. Hij
kreeg ƒ50.
Hé, dacht een rijke boer, ik stuur een kalf: wat zal ik dan wel krijge?
Hij kreeg de koolraap.
Of ie op zijn neus keek.48

Deze vertelling kan door zijn extreme kortheid en de punchline (nagenoeg) aan het
eind doorgaan voor het modernere genre van de mop. Bij de overige grappige
verhalen is de plot breder uitgewerkt, en schuilt de humor vooral ook in het
kluchtige handelingsverloop.

Eén van Schuurmans ongeïdentificeerde kluchtige vertellingen lijkt in de verte
op een elders bekende volksvertelling. Het verhaal loopt in het kort aldus: een rijke
heer verdenkt zijn jonge vrouw van overspel, maar het lukt hem niet om haar te
betrappen. Dan verzint hij een list: hij laat een grafkelder bouwen. Vervolgens doet
hij alsof hij ziek is en dood gaat, en laat zich in de grafkelder bijzetten. De dood-
graver merkt dat er steeds voedsel naar de grafkelder wordt gebracht. Hij begrijpt
dat hier iets niet klopt en hij gaat op wacht staan. ’s Nachts komt de heer de
grafkelder uitlopen, maar de doodgraver verspert hem de weg. De doodgraver
weigert de heer door te laten: wie dood is, is dood, en wie hier is, die blijft hier.
Waarop de doodgraver de heer met een knuppel doodslaat. Hierna leidt de we-
duwe een rustig leven.49 Dit verhaal vertoont in de kern een overeenkomst met het
sprookjestype at 1711* A Wood-cutter does not Fear the Dead. In de Nederlandse
verhalen wordt doorgaans verteld dat een onverschrokken schoenmaker ’s nachts
waakt bij een kist. In de kist ligt een levende student die hem aan het schrikken wil
maken. Zodra hij uit de kist komt, krijgt hij van de schoenmaker een fatale tik met
de hamer, waarbij de schoenmaker droogweg opmerkt: “Wie dood is, moet dood
blijven.” In deze opmerking schuilt dan de overeenkomst met het verhaal van
Schuurman.

Nu zou men kunnen veronderstellen dat Schuurman als verteller creatief met
de traditionele vertelstof is omgesprongen, en dat hij zijn eigen versie vertelt. Wat
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echter bij Schuurmans sprookjes al enigszins opviel, blijkt bij de geïdentificeerde
grappige vertellingen eens te meer: de verteller verschaft ons tamelijk ‘zuivere’
lezingen van het traditionele volksverhaal-materiaal. Zijn verhalen verlopen met
andere woorden doorgaans netjes via de ideaal-typische lijnen. Eigenzinnige be-
werkingen van traditionele stof lijken derhalve niet Schuurmans stijl te zijn.50

Afwijkingen van de traditionele verhaallijn treffen we slechts aan op het niveau
van details. Een voorbeeld is het verhaal dat bij Aarne & Thompson staat gecata-
logiseerd als at 1561 The Lazy Boy Eats Breakfast, Dinner, and Supper One after
the Other without Working. Bij Schuurman verloopt het verhaal in het kort aldus:
er is een boer die zijn knechten geen rust gunt. ’s Ochtends na het ontbijt stelt hij
voor om meteen het middagmaal te gebruiken; dan hoeven ze daarvoor niet terug
te komen van het land. Daarna stelt de knecht voor om meteen het avondeten op
te eten, dan kunnen ze helemaal wegblijven. Vervolgens eten ze op voorstel van de
knecht ook nog hun avondbrij. Als alles op is, zegt de boer: en nu naar het land.
Maar dan zegt de knecht: dat lukt me niet, want ik ben gewend om na de avondbrij
naar bed te gaan. En hij wenst de boer en boerin welterusten.51

De afwijking van de traditie schuilt in een klein, maar wel betekenisvol detail.52

Volgens de traditie is de knecht liever lui dan moe: hij wil wel veel eten, maar niet
werken. Bij Schuurman ligt het perspectief omgekeerd en berust - zoals vaker -
zijn sympathie bij de underdog. Niet de knecht is lui, maar de boer heeft de
gewoonte om zijn knecht op te jagen en geen rust te gunnen. De boer hoopt dat hij
de knecht die werkdag maximaal en zonder pauze kan uitbuiten als hij toestaat ’s
ochtends alle maaltijden te eten. Uiteindelijk trekt de uitbuiter aan het kortste
eind. Merk op dat het detailverschil leidt tot een belangrijke verschuiving in de
betekenisgeving. Ook in het sprookje dat bekend staat als at 1384, The Husband
Hunts Three Persons as Stupid as his Wife, treffen we op detailniveau een aardige
accentverschuiving aan. Doorgaans stoort een man zich in dit verhaal aan de dom-
heid van zijn vrouw. De man loopt weg en zegt pas weer terug te komen als hij drie
vrouwen gevonden heeft die net zo stom zijn als zij. Tot zijn verrassing blijkt dit
geen enkel probleem, en binnen de kortste keren is de man weer herenigd en
tevreden met zijn vrouw. Het sprookje heeft meestal een tamelijk vrouw-
onvriendelijke ondertoon, maar niet bij Dirk Schuurman. In zijn versie ergert een
slimme knecht (het perspectief ligt weer bij de ondergeschikte!) zich aan de domme
boer en vertrekt. Spoedig heeft de knecht echter drie domme mannen ontmoet, en
keert hij maar weer terug bij zijn baas.53

Een laatste voorbeeld met detailverschillen is het grappige sprookje over de
Dappere Kleermaker (at 1640). De hoofdpersoon is bij Schuurman ditmaal wèl
liever lui dan moe, maar met de nodige bluf, en meer geluk dan wijsheid, weet hij
uiteindelijk toch de sociale ladder te beklimmen en schopt het uiteindelijk tot
legeraanvoerder van de koning. Daarvoor heeft hij dan drie heldendaden moeten
verrichten. Nadat hij vijf muggen in één klap had doodgeslagen, schrijft hij op een
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bordje: “Vijf in één klap”. In de veronderstelling met een krachtpatser te maken te
hebben, moet hij voor de koning achtereenvolgens twee reuzen doden en een
leeuw vangen. Door list gelukt dit de kleermaker. Als er hierna oorlog uitbreekt,
weet hij op een curieuze manier paniek te zaaien in de vijandelijke gelederen. In het
zicht van de vijand slaat namelijk het paard van de held op hol en stevent op de
tegenstanders af. Onderweg grijpt de held zich bij een schilderijenwinkel vast aan
een schilderij met een afbeelding van Maria en Jezus. De vijand schiet mis, en als
men de devote afbeelding aan ziet komen, weigert men te schieten en slaat tenslotte
op de vlucht.54

Deze ontknoping met de oorlogs-episode is in Nederland verder nergens uit de
volksmond opgetekend. In de internationale traditie komt de oorlogs-episode wel
voor, maar in de desbetreffende verhalen rijdt de kleermaker dan met een kruis in
de armen op de vijand af, en niet met een schilderij van Jezus en Maria. Waarom de
(hervormde) verteller Schuurman op dit detailpunt een wijziging aanbracht, is niet
volkomen duidelijk: wilde hij de spot drijven met het katholieke ontzag voor
afbeeldingen? Wat we wel weten is dat het grappige sprookje van de Dappere
Kleermaker reeds bekend was in de 16e eeuw, en dat zijn avonturen regelmatig
afgedrukt zijn in volks- en kluchtboekjes als die van Kleyn Kobisje alias Koningh
sonder Onderzaten en Het Leeven en Bedryf van Clement Marot. De titel van het
sprookje luidt in het laatstgenoemde kluchtboekje Een Kouszen-Verzoolder tot
Koning verkooren, en de held is Hans Onverzaagt genaamd. Opvallend is dat in
deze versie de oorlogs-episode in feite het derde avontuur van de held uitmaakt,
net als bij Dirk Schuurman, maar het schilderij ontbreekt er. Of Schuurman zijn
verhaal direkt aan een volks- of kluchtboekje ontleend heeft, staat niet vast, maar
dat de kluchtboeken in het algemeen gesproken als bron een rol hebben gespeeld
in de verspreiding of revitalisatie van het sprookje, is wel aannemelijk te noemen.55

Hier zij nogmaals benadrukt dat invloed van Grimm’s Kinder- und Hausmärchen
niet aantoonbaar is, ook niet waar het de grappige sprookjes betreft.

Dirk Schuurman’s manier van vertellen staat in schril contrast met een (jonge-
re) verteller als de Friese mollenvanger Anders Bijma (1899-1977) uit Boelenslaan,
die de sterke neiging vertoonde om het traditionele verhaal-materiaal naar zijn
hand te zetten.56 Bijma was goed bekend met de traditionele vertelstof, maar hij
was er een meester in om die verhalen nieuwe wendingen te geven. Regelmatig reeg
hij traditionele verhalen aaneen tot een nieuw verhaal. Dit proces zien we bij
Schuurman niet: hij houdt vast aan de traditionele verhaallijnen, zoals hij ze waar-
schijnlijk ook zelf gehoord (of eventueel gelezen) heeft. In plaats van een creatieve
verteller lijkt hij eerder een ‘doorgeefluik’ van de traditie te zijn geweest.57 Als hij
al afwijkt, dan gebeurt dit op het niveau van kleine (maar soms wel betekenisvolle)
details.

Tot de grappige sprookjes die Schuurman vertelt, behoren - afgezien van de
bovengenoemde - onder andere nog Rapen als Spek (at 1565**), Dokter Weet-al
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(at 1641), Whittington’s Kat (at 1651), de Os als Burgemeester (at 1675) en de
Dominee in de Zak naar de Hemel (at 1737).58 Grappige sprookjes van Schuurman
die pas sinds de introductie van typenummers door Van der Kooi kunnen worden
benoemd, zijn: Het Pak Slaag in de Wijnkelder (vdk 1539a*), Bedrieger Neemt
Plaats van Overledene in en Dicteert Diens Testament (vdk 1588***), Schedel
Halen uit het Knekelhuis: “Dit is mijn Vaders Hoofd!” (vdk 1676d*), De Der-
tiende Duivel (vdk 1676g*), en De Verkeerde Kans Gegrepen: het Eten i.p.v. de
Vrouw (vdk 1691c*).59 Andermaal blijken in Friesland aangetroffen volksverha-
len ook rond 1900 in Noord-Holland te zijn verteld. In het geval van het sprookje
Schedel Halen uit het Knekelhuis, alsmede de Verkeerde Kans Gegrepen hebben
we met Schuurmans verhalen meteen de oudste Nederlandse optekeningen uit de
mondelinge overlevering te pakken.

In de volksverhalencatalogi worden binnen het genre van het grappige sprookje
nog weer enkele categorieën onderscheiden. Als we de distributie van Schuurmans
verhalen over de verschillende categorieën bezien, dan vallen weer enkele voor-
keuren op. Weinig tot helemaal niet favoriet bij de verteller zijn verhalen met dom
volk en domme mannen in de hoofdrol, of verhalen over echtparen en vrouwen.
Van de verhalen over dom volk vertelt hij alleen dat van de Drie Poepen (de
‘domme’ Duitse maaiers, die in Holland seizoensarbeid kwamen verrichten), maar
Bakker tekent het niet op, omdat hij het verhaal (at 1697) al eens eerder aan
Boekenoogen opgestuurd had.60 Schuurman vertelt echter het liefst verhalen over
slimme mannen, verhalen op het thema ‘meer geluk dan wijsheid’, en verhalen over
kerk en geestelijkheid. In de eerste twee categorieën domineren verhalen over
miskende personages die, soms door slimheid, soms door geluk, aan het eind
erkenning krijgen. Die erkenning resulteert soms ook in rijkdom of een sociale
promotie. In één van de verhalen over slimme mannen, wordt ook een vorm van
klassenstrijd mooi in beeld gebracht: een boer, die altijd gelijk wil hebben, serveert
zijn knecht knolraap op zijn brood en beweert dat het kaas is. De knecht protes-
teert dat het knolraap is, maar de boer blijft volhouden dat het kaas is. Na enig
bekvechten dreigt de boer de knecht met ontslag en dwingt hem zodoende toe te
geven dat het kaas is. Tijdens de drukke hooitijd ziet de knecht een kat uit de
schuur komen en hij zegt: kijk baas, een haas. De boer spreekt hem tegen en weer
beginnen ze te bekvechten. Nu dreigt de knecht met ontslag, en nu moet de boer
toegeven dat het een haas is (at 1565**).61 De sympathie ligt weer bij de underdog,
die er ten langen leste in slaagt zijn gram te halen.

In Schuurmans grappige verhalen over kerk en geestelijkheid moeten vooral de
katholieke geestelijken het ontgelden. Onderwerp van spot zijn onder andere
kwesties waarin de hervormden van mening verschillen met de katholieken, zoals
het celibaat, het kerklatijn en de beeldenverering.62 Maar ook verhalen waarin
religieuze opvattingen een minder belangrijke rol spelen, kunnen aanleiding geven
tot hilarische taferelen. Zo vertelt Schuurman over een pastoor die het kerkbezoek
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ziet afnemen. Op een zondag kondigt hij aan dat volgende week de Heilige Geest
zal verschijnen in de vorm van een duif. Voor die volgende zondag geeft hij zijn
huishoudster opdracht de duif in de kerk los te laten. Zij moet om elf uur naar
boven klimmen en de duif door het luik loslaten. De dienstmeid vergeet de op-
dracht bijna. In grote haast loopt ze naar boven met de duif, maar valt zelf door het
luik. Ze blijft met haar rokken achter een kroonluchter hangen, in haar blote billen.
De pastoor roept: “Daar is de Heilige Geest, maar al wie er naar kijkt zal met
blindheid geslagen worden.” Iedereen slaat de ogen neer, behalve een matroos. Hij
houdt één oog dicht en waagt zijn andere oog aan de aanblik van zo’n Heilige
Geest (at 1837).63

Tussentijds resumerend stellen we vast dat Schuurman een tamelijk behou-
dend verteller is geweest, die zich doorgaans goed aan de traditionele verhaallijnen
heeft gehouden. Op het terrein van de grappige verhalen legt hij een voorkeur aan
de dag voor geschiedenissen over slimme mannen, en nogmaals zien we Schuur-
mans sociale engagement in de vertellingen doorschemeren.

Sagen heeft Dirk Schuurman nog het minst verteld aan C. Bakker. Misschien
dat Schuurman inderdaad niet zoveel sagen op zijn repertoire had, maar we moe-
ten er ernstig rekening mee houden dat verzamelaar Bakker ‘sturend’ is opgetre-
den. Ook al kostte het hem moeite, sagen kreeg hij uiteindelijk volop te horen van
andere informanten. Er waren echter maar bitter weinig mensen te vinden die
sprookjes konden vertellen, en Bakker heeft Schuurman dan ook vooral op sprook-
jes trachten uit te melken.

De sagen die Schuurman vertelt gaan onder meer over het voorgezicht, de
kattendans en toverij. In een drietal sagen heeft hij het over het kaart- en het
dobbelspel. Naar aanleiding van het kaartspel vertelt hij over toverij met klaver-
boer. In het eerste verhaal moet iemand klaverboer met een afgescheurd hoekje
buiten gaan leggen. De kaart zal even snel weer binnen zijn als de persoon die hem
buiten neerlegt. Dit gebeurt inderdaad ook. In de tussentijd geraakt de tovenaar in
zwijm: zijn uitgetreden geest gaat immers de kaart halen. In het tweede verhaal laat
een tovenaar de klaverboer een fles jenever halen (sinsag 685, Pikbube als Helfer.
Spielkarte ausgeschickt, um Schnaps zu holen).64 Over het dobbelspel vertelt Schuur-
man van een keer dat iemand met twee dobbelstenen erin slaagt om dertien te
gooien. Eén van de stenen breekt namelijk, en hij gooit dubbel zes en een één
(sinsag 905). Men zegt dat toen de duivel onder de tafel zat. Het zou in het huis van
de Broeker veehouder Jurriaan Hofman hebben plaatsgehad, en nadien spookte
het er.65

Weer springen bij de sagen66 de verhalen over rovers eruit. Eén van die rovers-
geschiedenissen verloopt aldus: de onverschrokken meid van een herberg wordt
uitgedaagd om ’s nachts de muts van een opgehangen kerel te gaan halen. Hier lijkt
Schuurman overigens weer aan een internationaal bekend volksverhaal te begin-
nen, bij Aarne & Thompson bekend als at 1676b Clothing Caught in Graveyard.
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Maar ook ditmaal bedriegt de schijn, en verloopt de rest van het verhaal heel
anders: de meid is niet bang, maar terwijl ze bezig is, bemerkt ze beweging onder-
aan de galg. Als ze roept dat men haar toch niet bang kan maken, vlucht er een man
weg. Er blijkt een paard aan de galg gebonden te zijn, dat ze ook meeneemt.
Iedereen komt naar het paard kijken, dat een kostbaar zadel en hoofdstel draagt.
Als de belangstelling afneemt, gaan zadel en hoofdstel in de haverkist. Later dient
zich een man aan die navraag doet naar het paard. De meid merkt dat man en paard
elkaar kennen. Als de man vraagt naar zadel en hoofdstel, neemt zij hem mee naar
de haverkist, en zodra hij zijn spullen wil pakken, gooit zij hem in de kist en sluit
hem op. De man wordt door de politie meegenomen en blijkt een gevaarlijke rover
te zijn. Voordat hij wordt opgehangen, toont de rover ontzag voor de meid en
vraagt haar nog een keer te spreken. Na afloop van het gesprek geeft hij haar zijn
jas. Aangezien de jas niets bijzonders is, wordt hij weggehangen. Als de meid later
de jas wil verknippen voor verstelwerk, komt er een fortuin aan munt- en papier-
geld uit de naden vallen. Sindsdien is ze rijk.67

Het loopt weer slecht af met de rover, maar Schuurman kan ook met ontzag
vertellen over de sterke staaltjes die rovers kunnen uithalen, en over de rechtscha-
penheid die rovers ondanks hun professie aan de dag kunnen leggen. Een voor-
beeld van het laatste is een roversgeschiedenis die in de catalogus van Sinninghe
gecatalogiseerd staat als sinsag 1304, Der dankbare Räuber. Schuurman vertelt
hoe een rover een rijke boer spaart, omdat deze vroeger als boerenknecht de rover
eens heeft gespaard.68 In een ander verhaal weet een rover de dans te ontspringen
doordat hij over de kunst om te toveren beschikt. Als hij in een herberg een
borreltje drinkt, merkt hij dat er dienders binnenkomen die hem willen oppakken.
Zodra hij zijn lege glas ondersteboven op tafel zet, verstijft iedereen tot
bewegingloosheid. De rover gaat er kalm vandoor en vraagt onderweg een vrouw-
tje om het glaasje in de herberg weer rechtop te zetten. Als zij dit gedaan heeft,
komt iedereen weer in beweging. Meteen wil men de vrouw arresteren, maar zij
weet duidelijk te maken dat ze alleen maar opdracht heeft gekregen het glas rechtop
te zetten.69

Twee van Schuurmans sagen gaan over rovers van naam en faam. De eerste is de
vrijbuiter ’t Hoen, die er met een gering aantal kornuiten in slaagt om een heel leger
te beroven. De gewonde bevelhebber Valdez wordt evenwel humaan behandeld
door ’t Hoen, wat hem later een vrijgeleide oplevert.70 De tweede rover is de
legendarische Platte Thijs, die door Schuurman opmerkelijk genoeg Pater Tijs
genoemd wordt. In de vertelling krijgt deze rover de karaktertrekken van een
moderne Robin Hood aangemeten. Maar tegelijkertijd wordt de heldhaftige repu-
tatie van deze rover door Schuurman enigszins gerelativeerd in een confrontatie
met de al even legendarische rover die de Achtkante Boer wordt genoemd. Schuur-
man vertelt, kort samengevat: de rover Pater Tijs berooft alleen rijke mensen en
laat arme mensen met rust. Een boer is bedroefd omdat hij een grote som geld aan
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huur moet betalen aan de leenheer. Pater Tijs vraagt wanneer de leenheer langs-
komt en leent de boer het ontbrekende bedrag. Nadat de leenheer het geld bij de
boer heeft opgehaald, berooft Pater Tijs de leenheer van het hele bedrag. Daarna
zegt Pater Tijs tegen de boer dat hij de lening omzet in een schenking. Pater Tijs
heeft ook eens geprobeerd om de sterke rover te beroven die wegens zijn lichaams-
bouw de Achtkante Boer wordt genoemd. De Achtkante Boer staat zijn zak met
geld af aan Pater Tijs: hij mag het geld hebben als hij het kan tillen. Maar Pater Tijs
blijkt niet in staat om de zak te tillen. De mensen bij wie hij inwoont komen er op
zeker moment achter dat hun kostganger de beruchte rover Pater Tijs is. Ze zetten
hem het huis uit omdat ze geen moeilijkheden met de politie willen hebben.71

Met name het eerste deel van dit verhaal is typisch zo’n geschiedenis die in elke
regio aan een andere locaal bekende rover en schelm wordt toegedicht. In Fries-
land wordt het Robin Hood-achtige verhaal toegeschreven aan de schalkse rover
Japik Ingberts (vdk 1525z* 31, Japik Ingberts helpt een arme boer).

Dirk Schuurman was een verteller die in staat was zijn verhalen een duidelijke
couleur locale mee te geven. Het merendeel van zijn verhalen speelt zich als het
ware af in zijn eigen leefomgeving: het Noord-Hollandse platteland van rond de
eeuwwisseling. En veel van zijn vertellingen spelen zich af in zijn eigen boeren-
milieu. Bezien we zijn repertoire als geheel, dan tekenen zich enkele constanten af.
Schuurman komt in de eerste plaats naar voren als een begenadigd sprookjes-
verteller, behept met een goed gevoel voor humor. Zijn verhalen kenmerken zich
veelvuldig door een sociaal engagement: de verteller identificeert zich bij voorkeur
met de sociaal zwakkere, die zich door middel van list en geluk weet op te werken
in de samenleving. In Schuurmans vertellingen zien we een fascinatie voor realisme
domineren: het bovennatuurlijke treffen we slechts zelden in zijn verhalen aan. De
verteller is vooral gecharmeerd van novellesprookjes, waarin spanning en avon-
tuur centraal staan. Verhalen over rovers en misdaad hebben daarbij zijn uitge-
sproken voorkeur. Hij keurt daarbij de misdaad niet goed, maar hij kan wel een
ontzag opbrengen voor sympathieke rovers. Dirk Schuurman komt bij de
(inter)nationaal bekende volksverhalen naar voren als een traditiegetrouw vertel-
ler. Zijn creativiteit met verhaalstof lijkt zich voornamelijk tot details te beperken.
Aangezien Schuurman veelvuldig uit de traditie lijkt te putten, valt niet uit te
sluiten dat bij voortgezet onderzoek meer varianten worden gevonden van verha-
len van Schuurman die thans aan de hand van de volksverhalencatalogi nog niet
geïdentificeerd kunnen worden. Dit zou in de toekomst aanleiding kunnen zijn
om nieuwe typenummers te introduceren.

Omdat Dirk Schuurman verreweg onze vroegst geïdentificeerde Nederlandse
volksverhalenverteller is, zetten we hier in schema nog eens zijn repertoire op een
rijtje, geordend naar genre en typenummer:
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Verhaalnummer Typenummer Omschrijving in catalogus

Sprookjes
cbak0219 - -
cbak0220 - -
cbak0228 - -
cbak0237 - -
cbak0251 - -
cbak0284 - -
cbak0285 - -
cbak0287 - -
cbak0290 - -
cbak0291 - -
cbak0293 - -
cbak0297 - -
cbak0298 - -
cbak0311 - -
cbak0315 - -
cbak0316 - -
cbak0317 - -
cbak0319 - -
cbak0320 - -
cbak0321 - -
cbak0324 - -
cbak0326 - -
cbak0342 - -
cbak0248 at 0400 The Man on a Quest for his Lost Wife
cbak0299 at 0400 The Man on a Quest for his Lost Wife [e.a.] (tevens at

0922, at 0922b, at 0921)
cbak0247 at 0567 The Magic Bird-heart
cbak0222 at 0676 Open Sesame (en: The Forty Thieves, at 0954)
cbak0366 at 0750a The Wishes
cbak0283 at 0901 Taming of the Shrew
cbak0253 at 0922 The Shepherd Substituting for the Priest Answers the

King’s Questions
cbak0252 at 0922b The King’s Face on the Coin (en The King and the

Peasant’s Son, at 0921)
cbak0329 at 0939a Killing the Returned Soldier
cbak0378 vdk 0942* De dankbare bedelaar
cbak0379 vdk 0942* De dankbare bedelaar
cbak0218 at 0952 The King and the Soldier



65De vertellers en hun repertoires

Verhaalnummer Typenummer Omschrijving in catalogus

cbak0389 at 0960 The Sun Brings All to Light
cbak0323 sinat 0977* Der hingerichtete Räuberhauptmann
cbak0216 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0217 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0231 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0232 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0234 sinat 0999 Andere Räubergeschichten (at 0955, The Robber

Bridgegroom?)
cbak0235 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0312 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0328 sinat 0999 Andere Räubergeschichten

Grappige vertellingen
cbak0229 - -
cbak0286 - -
cbak0333 - -
cbak0334 - -
cbak0301 at 1313a The Man Takes Seriously the Prediction of Death
cbak0211 at 1358c Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband

Instead of Paramour
cbak0302 at 1384 The Husband Hunts Three Persons as Stupid as his

Wife
cbak0300 at 1525a Theft of dog, horse, sheet or ring (e.a.)
cbak0227 at 1527a Robber Induced to Waste his Ammunition
cbak0226 at 1529 Thief Claims to have been Transformed into a Horse
cbak0236 at 1539 Cleverness and Gullibility
cbak0250 vdk 1539a* Het pak slaag in de wijnkelder (en: Asking the Large

Fish, at 1567c)
cbak0325 at 1543 Not One Penny Less
cbak0337 at 1561 The Lazy Boy Eats Breakfast, Dinner, and Supper One

after the Other without Working
cbak0338 at 1565** Turnips as Bacon
cbak0327 at 1585 The Lawyer’s Mad Client (Patelin says “Baa”!)
cbak0339 vdk 1588*** Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert

diens testament
cbak0309 at 1640 The Brave Tailor
cbak0314 at 1641 Doctor Know-All
cbak0254 at 1641b Physician in Spite of Himself
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Verhaalnummer Typenummer Omschrijving in catalogus

cbak0243 at 1645 The Treasure at Home
cbak0294 at 1651 Whittington’s Cat
cbak0233 at 1675 The Ox (Ass) as Mayor
cbak0223 vdk 1676d* Schedel halen uit het knekelhuis: “Dit is mijn vaders

hoofd!”
cbak0230 vdk 1676g* De dertiende duivel
cbak0288 vdk 1691c* De verkeerde kans gegrepen: het eten i.p.v. de vrouw
cbak0213 at 1735 “Who Gives his Own Goods shall Receive it Back

Tenfold”
cbak0210 at 1737 The Parson in the Sack to Heaven
cbak0209 at 1738 The Dream: All Parsons in Hell
cbak0332 at 1829 Living Person Acts as Image of Saint
cbak0225 at 1831 The Parson and Sexton at Mass
cbak0212 at 1837 The Parson to Let a Dove Fly in the Church

Sagen
cbak0238 - -
cbak0221 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0289 sinat 0999 Andere Räubergeschichten
cbak0394 sinsag 0032 Das gefangene Meerweib (heiratet einen Mann)
cbak0313 sinsag 0414 Hand wächst aus dem Grabe.
cbak0280 sinsag 0489 Das zweite Gesicht
cbak0239 sinsag 0502 Der goldene (silberne) Becher. Becher bleibt nach

Katzentanz zurück, weil Vorübergehender, zum
Trinken gezwungen, Gottes Namen nennt.

cbak0365 sinsag 0666 Zauberer bannt an den Ort
cbak0249 sinsag 0668 Zauberer zaubert den Weg voll Kaninchen, weisse

Katzen, Kühe, Reiter usw., um den Weg zu sperren.
cbak0281 sinsag 0685 Pikbube als Helfer
cbak0282 sinsag 0685 Pikbube als Helfer.
cbak0296 sinsag 0750 Andere Zauberei
cbak0295 sinsag 0905 “Dreizehn heraus.” Mann würfelt mit Teufel
cbak0215 sinsag 1304 Der dankbare Räuber
cbak0214 vdk 1525z*31 Japik Ingberts helpt een arme boer

Stadssage
cbak0310 brun 06100 The Jogger’s Billfold
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Kees van de Nadort

Een tweede verteller, C. van de Nadort, kent voornamelijk sagen, en legt tegenover
zijn huisarts Bakker getuigenis af van zijn geloof in heksen, zwarte kunst, waar-
zeggerij en nachtmerries. Sprookjes of moppen krijgt Bakker niet van hem te
horen (maar het is natuurlijk ook mogelijk dat Bakker er niet naar gevraagd heeft).

Over Cornelis (Kees) van de Nadort is bekend dat hij op 29 augustus 1841 werd
geboren te Broek in Waterland. Zijn vader, Jacob van de Nadort (1797-1863),
kwam oorspronkelijk van Terschelling en was schipper van beroep. Zijn moeder
Grietje Bierdrager (1803-1877) stamde oorspronkelijk uit Broek in Waterland.
Het gezin was Nederlands Hervormd van gezindte en bevatte naast Kees nog vijf
andere kinderen: Gerrit (1832), Teunis (1835), Jan (1839), Jacob (1844) en Mijntje
(1837). Als beroepen van C. van de Nadort staan in het bevolkingsregister achter-
eenvolgens geregistreerd: boerenknecht, melkboer en arbeider. Tijdens zijn leven
heeft Kees het dorp Broek soms verlaten om te werken in Ilpendam of te wonen in
Nieuwendam. In april 1868 trad Kees in het huwelijk met Elisabeth Breek (gebo-
ren 22 nov. 1840 te Broek in Waterland; Nederlands Hervormd). Hun huwelijk
zou kinderloos blijven. Nadat Kees zich in januari 1866 weer in Broek gevestigd
had, verhuist hij voortdurend. Hij heeft onder andere een tijdje in het achterhuis
gewoond van mevrouw D. Schuurman aan het Roomeinde nr.17. Het is verder
bekend dat hij toen boerenarbeider was bij boer Willem Klaver. Hij vertrok soms
al om 2 uur ’s nachts naar zijn baas, die melkvee hield. Er moest zeer vroeg gemol-
ken worden, waarna de melkboeren (‘staffersboeren’, stadvaartboeren) in hun
jolletjes met de melk naar de melkboot roeiden. Met deze melkboot vertrokken ze
dan al om 6 uur ’s ochtends naar Amsterdam. De melkboot van Siep de Best, de
Antonette geheten, meerde dan af aan de ‘melkmarkt’ op de Prins Hendrikkade, bij
de Sint Nicolaaskerk. Daar stonden de karren van de boeren klaar waarmee ze de
melk in hun wijk gingen uitventen.72 Kees van de Nadort is overleden op 17
augustus 1923. Na zijn dood belandt de armlastige Elisabeth Breek in het
Diaconiehuis, waar zij sterft op 18 april 1934.73

In 1911 kreeg Bakker van Kees van de Nadort 14 sagen te horen, waarvan
Bakker er in 1922 vier publiceert in De Gids.74 In het artikel voegt Bakker nog een
nieuwe sage van Van de Nadort toe, die hij via zijn opvolger dokter P.T.J. Parree
had vernomen. De in die jaren zieke Kees weigert zijn medicijnen nog langer in te
nemen. Na enig aandringen vertelt Kees ’s nachts op bed door de nachtmerrie te
zijn bezocht. Na een aanval van benauwdheid hoort Kees dan duidelijk zeggen:
gebruik geen medicijnen meer, want tegen je kwaal helpen ze toch niet. De medi-
cus Bakker doet het hele geval af als “auto-suggestie met gehoors-hallucinatie”,75

maar uit het verhaalrepertoire van Kees van de Nadort blijkt duidelijk dat zulke
bovennatuurlijke verschijnselen integraal tot zijn belevingswereld behoren.

Bakker introduceert Van de Nadort bij Boekenoogen als een “ouden
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bijgeloovigen Broeker” (Van de Nadort was op dat moment 69 jaar oud).76 Ner-
gens in de correspondentie geeft Bakker zo duidelijk weer hoe hij het vraaggesprek
met een verteller inkleedde. Bakker toont oprechte belangstelling en verbazing.
Hij is niet neerbuigend, maar spreekt de taal van Van de Nadort. Steeds tracht
Bakker met zijn reacties en het terloops ter sprake brengen van nieuwe onderwer-
pen de verteller uit zijn tent te lokken:

“Zeg Nadort, heb je wel eens gehoord dat bij kollen een muis uit den mond
vliegt?”
“Nee, dat heb ik nooit gehoord, maar wel was er bij ons een oude vrouw, die
kon kollen. [...]”
Ik: “Ja, die kollen moeten raren dingen zijn.”
Nadort: “Of het, mijnheer. Ik en mijn vrouw bennen ook ers bekold geweest.
[...]”
Ik: “Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen.
Je zoudt zeggen: hoe ken het?”
Nadort: “Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels [...]”
Ik: “Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie.”
“Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. [...]”
Ik: “Bizonder, man, bizonder. Maar je zoudt zoo zeggen: hoe kommen die lui
an zukke rarigheid, want dat heb je toch, dunkt me, niet van jezelf?”
Nadort: “Wat zou het, mijnheer. Ik ken toch niet in uwes plaas staan en de
menschen genezen? Nou, zoo moete zullie dat ook leeren.”
Ik: “Hoe? Kan dat ook al geleerd worden?”
Nadort: “Zeker kan dat, maar hoe nou precies [...]”

Kees van de Nadort moet in veel gevallen niet de indruk hebben gehad dat hij
verhalen vertelde. Voor hem waren het niet zozeer vertellingen, maar was het
veeleer de waarheid. Als Van de Nadort vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabeth
Breek behekst zijn geweest,77 dan is dat in de perceptie van de verteller echt ge-
beurd. Het begint ermee dat het echtpaar ziek wordt. Op zoek naar de (magische)
oorzaak van de ziekte, snijden zij een veren kussen open, waarin zij een zoge-
naamde heksenkrans aantreffen. Dit is voor hen het overtuigende bewijs dat ze
behekst zijn. Nu kunnen zij de traditionele maatregelen nemen ter afweer van het
kwaad. Om middernacht worden in een droge pan de veren en een zwarte kip
gekookt. In het magische analogie-denken moet er nu met de heks hetzelfde ge-
beuren als met de veren en de kip. De heks zal het huis van haar slachtoffers komen
bezoeken om om genade te smeken en om de hekserij op te heffen. Dat er geen
heks komt, verklaart Van de Nadort uit het feit dat hij de deur gesloten had
gehouden. Maar kennelijk had het afweermiddel toch geholpen, zo concludeert
Van de Nadort, want het echtpaar is toch weer spoedig beter geworden.
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Evenzeer als waar vertelt Kees van de Nadort dat hij samen met Jan en Piet
Bierdrager gewaakt heeft bij een ziek kind van laatstgenoemde.78 Visser Jan Bier-
drager (1837-1908) en schipper Piet Bierdrager (1841-1900) waren broers,79 beiden
op het moment van vertellen reeds overleden. Jan Bierdrager woonde aan de Laan
30-36, en Piet woonde aan het Leeteinde 6. Kees van de Nadort en de gebroeders
Bierdrager waren neven van elkaar, want Kees’ moeder Grietje Bierdrager was een
zuster van vader Jan Bierdrager senior.80 Bij het zieke kind van Piet Bierdrager
wordt door de familie weer de diagnose van hekserij gesteld. Ditmaal worden alle
deuren en kieren hermetisch afgesloten. Om middernacht horen ze dat de heks
zich met veel kabaal toegang wil verschaffen tot het huis om het kind te kunnen
kwellen. De heks kan echter niet naar binnen, en om één uur houdt het lawaai op.

Een laatste voorbeeld van de belevingswereld van Kees van de Nadort is wel-
haast een aaneenschakeling van bovennatuurlijke gebeurtenissen, waarvan de cau-
saliteit niet zo eenvoudig te reconstrueren valt. Het lijkt ermee te beginnen dat
Kees van de Nadort een ongeluk krijgt: hij valt van de “strontkar bij Klaver” en
moet door de arts behandeld worden voor een gekwetste heup.81 Een vermoeden
van een magische oorzaak doet het echtpaar terugkijken op de voorafgaande da-
gen. Er wordt een verband gelegd met een kikker die al enkele dagen bij hen onder
de vloer had zitten kwaken. Op de ochtend van het ongeluk, als het licht nog niet
ontstoken is, verschijnt er dan een vogel in huis. Echtgenote Elisabeth jaagt de
vogel met veel moeite het huis weer uit met de beddenplank. Het echtpaar veron-
derstelt vervolgens, dat de kikker de vogel heeft voortgebracht (of eventueel: dat
de kikker in de vogel is veranderd). Zwarte kunst lijkt de tegenspoed te kunnen
verklaren. Het paar heeft echter geen idee wie het op hen gemunt heeft. En om daar
toch achter te komen, gaan ze naar een waarzegster in Amsterdam. De waarzegster
stelt al spoedig de vraag of er een vogel bij hen in huis is geweest, maar ze kan geen
naam geven van de persoon die het op het echtpaar voorzien heeft. Kees van de
Nadort interpreteert dit als onwil van de zijde van de waarzegster: ze weet het wel,
maar wil het niet zeggen in het bijzijn van twee personen.

Verder vertelt Kees van de Nadort voornamelijk sagen die andere personen
betreffen (hekserij, nachtmerrie). Maar juist de persoonlijke geschiedenissen to-
nen, hoezeer de verteller in gevallen van ziekte en ongeluk overtuigd was van
bovennatuurlijke oorzaken. Magie en hekserij waren in zijn belevingswereld con-
crete verklaringen voor ‘ongrijpbare’ voorvallen. Juist het geloof in het bovenna-
tuurlijke heeft hem in zijn onzekerheid en angst geholpen om greep te krijgen op
de werkelijkheid.
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Marritje Houtman-Honingh

Een vrouwelijke verteller uit Broek in Waterland wordt door C. Bakker steeds
vrouw Houtman genoemd en eenmaal Th. Houtman,82 maar in het laatste geval
gebruikt hij - zoals hij wel vaker doet bij vrouwen - in feite de voorletters van haar
echtgenoot. Bakker meldt dat de broer van mevrouw Houtman de naam Lauwrens
Honingh draagt;83 diens achternaam is derhalve de meisjesnaam van mevrouw
Houtman. De zegsvrouwe moet daarom geïdentificeerd worden met mevrouw
Marritje Houtman-Honingh.

Marritje Honingh werd geboren op 21 november 1841 te Ransdorp. Vader
Jacob Honingh (geboren 1820 te Ransdorp) staat in het bevolkingsregister gere-
gistreerd als werkman en arbeider, benamingen die steeds in agrarische zin begre-
pen moeten worden. Haar moeder heet Leentje Kleijenburg en was geboortig uit
Edam (1819). De kerkelijke gezindte van het gezin was Nederlands Hervormd.
Eén van de broers van Marritje heet inderdaad Louwrens, geboren te Holysloot,
levend van 1844 tot 1877 en van beroep boerenknecht en arbeider.

Marritje Honingh is getrouwd met Thomas Houtman (geboren te Broek in
Waterland; 1839-1909; Nederlands Hervormd). In het bevolkingsregister wordt
geen beroep voor mevrouw Houtman-Honingh opgegeven, maar A.P. Bruigom
meldt dat zij baker was. Bruigom tekent ook aan dat Thomas Houtman in turf
deed en dat het echtpaar woonde op het Zuideinde nr.8.84 In het bevolkingsregister
wordt als beroep van Thomas respectievelijk opgegeven schipper en koopman.
Het echtpaar krijgt vijf kinderen: Aaltje (1-10-1866 - 20-10-1866), Sybrand (geb.
1867), Jacob, (1870), Aaltje (1874) en Leentje (1877). Het gezin Houtman-Honingh
heeft een tijdlang bij grootmoeder Grietje Hartog (geb. 1797) ingewoond, die
veehoudster was. Mevrouw Houtman-Honingh is overleden op 1 juni 1928.85

Wat Bakker aan verhalen van haar heeft opgetekend, is feitelijk te gering om
verregaande conclusies aan te verbinden. Verspreid over de jaren 1900-1910 heeft
Bakker vijf vertellingen van mevrouw Houtman-Honingh opgetekend. Net als de
twee roeiers (én trouwens Kees van de Nadort) vertelt zij weer de alom bekende
sage over ‘Hier is de tijd, waar is de man?’.86 Ook vertelt zij de sage over een kind
dat behekst is, maar geneest nadat de veren uit het kussen worden gekookt. Reste-
ren twee sprookjes en een sage die met elkaar gemeen hebben dat ze aetiologisch
van karakter zijn. Alledrie de verhalen behandelen derhalve een ‘hoe komt het
dat?’-vraag.

Met een beroep op Lucas 23:31 verhaalt zij dat de zwaluw niet zweeg tijdens
Christus’ kruisiging, waardoor deze voor straf niet meer in het groen mag nestelen,
maar slechts onder bruggen en poorten.87 In een tweede verhaal wordt verteld hoe
er een gezicht is gekomen in de maan. Een man wil ’s nachts riet stelen, maar hij
vervloekt de maan omdat zij zijn daden beschijnt. Hierop verschijnt voor straf het
gezicht van de dief in de maan. De plot van het sprookje wijkt enigszins af van de



71De vertellers en hun repertoires

traditionele verhaallijn, die overigens vooral zo in het katholieke Brabant en Lim-
burg te vinden is: het verhaal namelijk van iemand die op zondag gaat hout-
sprokkelen en voor straf door God naar de maan gestuurd wordt.88 Eveneens
afwijkend van de traditionele verklaring gaat over hoe volgens de vertelster de zee
zo zout komt. Ooit was er een schip dat Het Schip Sinternuiten heette, en dat zo
lang was dat men er te paard zes weken over deed om van de ene kant naar de
andere kant te komen. Het schip was met zout geladen, maar op een dag is het
vergaan, en zo komt het dat de Noordzee zout is. Het verhaal behoort enerzijds tot
de traditie van het leugensprookje over het Grote Schip (at 1960h The Great Ship)
dat in de Nederlandse traditie inderdaad veelvuldig Sinternuiten heet (Sinternút,
Internu, Sinternu, Sinterneut, Ternuten), welke naam afgeleid is van het sinds de
16e eeuw spreekwoordelijke Schip van de scherts-heilige Sint Reinuit (lett. Schoon-
op) waar geldverbrassers en drinkebroers hun laatste toevlucht vonden.89 Het
motief van het zout maken van de zee is evenwel afkomstig uit het wondersprookje
over de Magische Molen (at 565 The Magic Mill). Iemand die de toverspreuk niet
beheerst, kan de molen niet meer laten stoppen met zout malen. Het schip zinkt
onder de lading gemalen zout, of de molen raakt te water en maalt nog altijd door.
En zo komt de zee zo zout. Van deze twee sprookjes-elementen treffen we bij
vertelster Houtman-Honingh een combinatie aan, die verder nooit in Nederland
is opgetekend.

Jan Visser

Van J. Visser heeft C. Bakker enkele sprookjes uit de mond opgetekend, en Visser
blijkt tevens de enige mannelijke verteller die ook een substantiële hoeveelheid
liederen aan de verzamelaar heeft voorgezongen. Zoals Bakker zelf al aangeeft90 is
Jan Visser buiten Waterland geboren, namelijk te Zaandam, op 26 december 1856.
Jan Visser is Nederlands hervormd van gezindte en staat geregistreerd als boter-
handelaar van beroep. Jan is getrouwd met Welmoed Duim (geboren te Edam in
1862), en het gezin krijgt zes kinderen, die allen geboren zijn in Amsterdam.91

De optekening door Bakker is geschied in 1903 en het betreft vijf sprookjes,
waarvan de verzamelaar er in 1922 één publiceerde in De Gids.92 Twee van de
sprookjes zijn zogenaamde diersprookjes. De bekendste is wel het sprookje van de
Bremer Stadsmuzikanten (at 130),93 op welke overlevering de versie uit de Kinder-
und Hausmärchen van de gebroeders Grimm een onuitwisbaar stempel heeft ge-
drukt,94 ook in Nederland. Het verhaal van Visser heeft grosso modo dezelfde plot
als het Grimm-sprookje, maar op één detailpunt is er een logisch verschil. In het
Grimm-sprookje besluiten de oude en afgedankte dieren om naar Bremen te trek-
ken om aldaar muzikant te worden. In de versie van Jan Visser trekt de ezel Oude
Jaap, samen met de hond, de kat en de haan, naar Zeeland om geluk te gaan zoeken.
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En zo wordt het verhaal dan aangepast aan de regionale omstandigheden.
Het diersprookje dat Visser hieraan voorafgaand had verteld, is er thematisch

nauw mee verwant. Het is het sprookje over de dieren en voorwerpen die op reis
gaan (at 210, Cock, Hen, Duck, Pin, and Needle on a Journey).95 Het is derhalve
niet vreemd dat de verteller - al associërend - de twee verhalen na elkaar vertelt. In
de versie van Visser is er een wagen gemaakt van een lucifersdoosje, dat getrokken
wordt door muizen. Tot het reisgezelschap behoren een schaar, een stopnaald, een
ei en een molensteen. In het huis van een oude vrouw kwellen zij de bewoonster,
nadat zij zich verstopt hebben: zodra de vrouw uit bed stapt, bijten de muizen haar
tenen af, als ze bij het vuur komt, spat het ei in haar gezicht, als ze wil gaan zitten,
prikt de naald haar, en tenslotte knipt de schaar haar vingers af, en valt de molen-
steen op haar hoofd. Opmerkelijk is dat Visser zich niet kan herinneren waarom
de oude vrouw gekweld moest worden. In het Grimm-sprookje over Herr Korbes
(khm 41) blijft dit eigenlijk ook duister. In een latere toevoeging aan het sprookje
merkt Wilhelm Grimm op: “Der Herr Korbes muß ein recht böser Mann gewesen
sein” - in een kennelijke poging om het ongemotiveerde geweld te rechtvaardi-
gen.96

Van een sprookje over “Ezeltje, Ezeltje welbereid” staat de verteller niet veel
meer bij dan een flard97 - maar juist genoeg om het te kunnen identificeren als het
wondersprookje van Tafeltje Dekje (at 563). Een wondersprookje dat Jan Visser
weer wel in zijn volle lengte weet te vertellen, is dat over de Wachtelboom, wat bij
de verteller overigens een lindeboom is geworden (at 720, My Mother Slew Me;
My Father Ate Me. The Juniper Tree).98 Verzamelaar Bakker heeft het sprookje
driemaal opgetekend, maar Visser’s versie is veruit de beste. Verwantschap met het
Grimm-sprookje is in dit geval minder aannemelijk (maar niet onmogelijk). De
versie die Visser vertelt, bevat elementen die we veeleer in de mondelinge overle-
vering aantreffen, en een enkel detail lijkt typisch te zijn voor de Nederlandse
traditie. Het betreft het begin van het tamelijk gruwelijke kindersprookje: Jantje
wordt door zijn stiefmoeder erop uitgestuurd om mosterd te gaan halen bij het
glazen bruggetje. Jantje versnoept de cent en moet voor straf van zijn stiefmoeder
zijn hand op het hakblok leggen: “Hak af, hak af, heele Jantje’s handje af.” De
stiefmoeder houdt vervolgens niet meer op en hakt Jantje in stukken. Daarna gaat
hij in de soep (die door vader met smaak wordt genuttigd). Zijn zusje Leentje
begraaft de botjes onder de lindeboom. Jantje komt als vogeltje weer tot leven en
zingt bij herhaling over zijn moord in een liedje:

“Mijn zuster Leentje,
Graafde mijn beentje,
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”
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De vogel haalt een krentebol bij de bakker, een pop in de poppekraam, een horloge
bij de goudsmid en een molensteen bij de steenhouwer. Als hij door de schoor-
steen zingt en de gezinsleden roept, krijgt de meid de krentebol, het zusje de pop
en de vader het horloge. De stiefmoeder krijgt de molensteen op haar hoofd gegooid
en is op slag dood. Bij de Grimms is de hele inleiding anders, en de familieleden
krijgen ook andere geschenken. De hand van het jongetje wordt niet op het hak-
blok gelegd. Het jongetje wordt meteen onthoofd als hij in de appelkist kijkt: zijn
stiefmoeder gooit het deksel met een klap dicht. En aan het eind van het Grimm-
sprookje verandert het vogeltje weer in een jongetje. Typisch voor de Nederlandse
overlevering lijken te zijn: het mosterd halen, het glazen bruggetje, de hand afhakken
op het hakblok, en het vogeltje verandert aan het eind niet meer in een jongen.99

Tot slot heeft Jan Visser ook nog een grappig sprookje verteld. Het verhaal is
in feite een combinatie van twee Aarne-Thompson typen, te weten at 1691 (“Don’t
Eat too Greedily”) en at 1653 (The Robbers under the Tree) - een combinatie die
in de traditie van het volksverhaal bepaald geen uitzondering is. Ofwel verzame-
laar Bakker heeft het verhaal te summier opgetekend, ofwel de verteller kon zich
de vertelling niet helemaal meer herinneren: hoe dan ook zitten er enkele curieuze
plot-elementen in het verhaal, die een juist begrip niet ten goede komen.100 In het
kort gebeurt er het volgende: Eenoog en Pinkoog krijgen onderdak bij een boer en
mogen er brij eten, maar moeten daarmee ophouden zodra de hond op hun tenen
trapt. Dit gebeurt veel te snel en de vrienden houden honger. ’s Nachts liggen ze in
de schuur, maar spoedig gaan ze van de brij eten en houden de boerin in bed ook
een lepel voor. Als zij een wind laat, zegt één van de vrienden dat ze niet hoeft te
blazen omdat de brij niet heet is. Vervolgens gooien ze de brij tegen haar achter-
werk. De boer maakt ruzie met zijn vrouw omdat hij denkt dat zij in bed heeft
gepoept. De vrienden vluchten het bos in en nemen de onderdeur mee. Ze klim-
men in een boom, waaronder joden geld komen tellen. De vrienden plassen en
poepen naar beneden, wat voor hemels water en brood wordt aangezien. De deur
wordt naar beneden gegooid; de joden denken dat de hemel naar beneden valt en
ze slaan op de vlucht. De vrienden pikken daarop hun geld in.

Het eerste plot-element dat niet helemaal uit de verf komt, is de hond die op de
voet stapt. Doorgaans maken de vrienden vooraf een afspraak: ze zullen niet al te
gulzig eten. Als één van hen vindt dat ze genoeg gegeten hebben, zal hij de ander
op de voet trappen, en zullen ze ophouden met eten. Aan de maaltijd komt echter
vroegtijdig een einde, omdat de hond des huizes op een voet gaat staan. Het tweede
defecte plot-element is het nachtelijke voorhouden van de lepel brij bij de boerin.
Doorgaans slapen de vrienden niet in de schuur, maar in de aanpalende bedstee.
Eén van de vrienden gaat ’s nachts uit bed om brij te eten en neemt een lepel brij
voor zijn vriend mee. In het donker vergist hij zich vervolgens in de bedstee: hij
ziet het blootgewoelde achterwerk van de boerin voor de mond van zijn vriend
aan. Als het achterwerk blijft blazen, gooit de vriend woedend de brij er tegenaan.
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Het derde wat curieuze plot-element is het ongemotiveerde meenemen van de
onderdeur. Na het tumult bij de verkeerde bedstee begrijpen de vrienden meestal
dat zij niet langer welkom zijn. Zij slaan in paniek op de vlucht, waarbij de dikke
gulzige vriend pardoes de onderdeur uit zijn scharnieren loopt. Die deur nu wordt
in dezelfde vaart meegenomen naar het bos. Soms wordt nog de motivatie toege-
voegd dat ze dan tenminste een dak boven hun hoofd hebben. De scène in het bos
verloopt weer conform de traditie, waarbij dan nog aangetekend moet worden dat
degenen die ’s nachts geld komen tellen veelal rovers zijn die hun buit verdelen. In
de vertelling van Visser wordt niet gezegd dat de joden criminelen zijn, maar de
luisteraar werd waarschijnlijk wel geacht deze associatie te leggen.101

Ook de bij Jan Visser opgetekende verhalen lenen zich door hun geringe aantal
nauwelijks voor een typering van het repertoire van de verteller - al is het natuur-
lijk best mogelijk dat zijn repertoire zich werkelijk tot vijf verhalen beperkt heeft.
Zoals we zagen is invloed van schriftelijke bronnen (Grimm) op het repertoire van
Visser niet uit te sluiten. Sagen treffen we bij de verteller niet aan. Op basis van het
voorhanden materiaal zou men kunnen vaststellen dat Visser zekere voorkeur
heeft voor verhalen met de zwakkeren der samenleving in de hoofdrol die uitein-
delijk aan het langste eind trekken. Dit gebeurt nu eens niet doordat ze sociaal
promotie maken of erkenning krijgen, maar doordat ze hun gram kunnen halen.
De verteller lijkt een zeker plezier te beleven aan verhalen met een gewelddadige
afloop: in twee verhalen krijgen rovers klop, en in twee andere verhalen worden
kwade vrouwen dodelijk getroffen door een molensteen die op hun hoofd valt!

Koos Schoemaker-Sevenhuysen

In tegenstelling tot de meeste andere vertellers, behoort mevrouw Schoemaker tot
de notabelen van Broek. C. Bakker vermeldt van haar dat zij in Brouwershaven in
Zeeland is geboren. Dit detail maakt duidelijk dat het gaat om de echtgenote van
zijn vriend Arend Schoemaker. Jacoba Hubertina Elisabeth (Koos) Schoemaker-
Sevenhuysen werd geboren op 17 september 1861 te Brouwershaven in Zeeland
(Schouwen Duiveland). Zij is Nederlands hervormd van gezindte, en komt samen
met haar echtgenoot in Broek in Waterland wonen. Zij is de echtgenote van de
onderwijzer en het hoofd der school in Broek in Waterland, Arend Schoemaker
(geb. 14 juli 1860). Arend gaf ook les in Edam aan de Normaalschool voor onder-
wijzers.102 In het bevolkingsregister staat als gezindte van Arend Schoemaker aan-
vankelijk “Nederlands Hervormd” opgetekend, maar op zeker moment heeft hij
dit laten wijzigen in “geen”.103 In het dorp werd de schoolmeester wel Rooie Arend
genoemd, omdat hij een socialist was.104

De verhalen die mevrouw Schoemaker-Sevenhuysen vertelt, herinnert zij zich
uit haar jeugd, door haar moeder en haar vader verteld. Tijdens het vertellen aan
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Bakker wordt zij enkele keren bijgestaan door haar broer, meneer Sevenhuysen,
die dan kennelijk bij haar op bezoek was, want een inwoner van Broek was hij niet.

Het is in 1901 geweest dat mevrouw Schoemaker twee sprookjes en een sage
heeft verteld aan verzamelaar Bakker. De sage die zij samen met haar broer vertelt,
houdt verband met de locale folklore van Schouwen Duiveland en gaat over de
welbekende zeemeermin van Westenschouwen.105 De sage biedt in feite een
narratieve verklaring voor het verzinken van het oude Westenschouwen in de zee.
Nadat een visser namelijk een zeemeermin had gevangen, heeft hij haar gedood.
De echtgenoot van de zeemeermin sprak hierop een vloek uit:

“Westen Schouwen,
Het zal je berouwen,
Dat je genomen hebt mijn vrouwe.
Westen Schouwen
Zal vergaan
En de plompe toren zal blijven staan.”

Schoolmeester Arend Schoemaker suggereert na de vertelling dat er een schrifte-
lijke bron is voor het verhaal: De ondergang van Reimerswaal van Stamperius. Het
verhaal wordt het eerst uit de mondelinge overlevering opgetekend door F. Nagtglas
in De Navorscher van 1843. Nadien worden er talloze versies verzameld en uitge-
geven.

In werkelijkheid is het welvarende Westenschouwen overigens in de loop van
de 15e eeuw vervallen, omdat de haven verzandde. In de 16e eeuw is het aan het
water ten prooi gevallen en alleen de toren is tot 1848 blijven staan, waarna deze
gesloopt is. De latere verklaring van de ondergang met de geschiedenis van de
meermin en de meerman zou geïnspireerd kunnen zijn op het wapen van Schou-
wen, waarin deze figuren voorkomen.106

Voorts heeft mevrouw Schoemaker-Sevenhuysen samen met haar broer het
bekende wondersprookje van Fortunatus (at 566) verteld, dat zij in hun jeugd van
hun vader hadden gehoord.107 De vertelling is ook te vinden in Nederlandse volks-
boekjes vanaf de 17e eeuw. De oudst bekende Nederlandse druk verscheen in 1610
te Antwerpen onder de titel Een nieuwe historie van Fortunatus.108 Alhoewel een
ontlening aan een schriftelijke bron (bijvoorbeeld door de vader van de vertelster)
niet uitgesloten is, kan die ook niet met zekerheid bewezen worden.

Een derde verhaal dat mevrouw Schoemaker vertelt, heeft zij in haar jeugd van
haar moeder gehoord. Zij kan zich de finesses van het verhaal echter niet meer
herinneren, en het blijft bij een fragment dat verder niet te identificeren valt.109

Overigens tekende Bakker in 1899 al het bekende sprookje over de visser en zijn
vrouw (at 555) op uit de mond van “een Zeeuwsche”.110 Wellicht was dit ook Koos
Schoemaker-Sevenhuysen, temeer daar meteen de aanmerking volgt dat het sprookje
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ook te vinden is in het leesboek Rood Wit en Blauw, dat in Broek op school werd
gelezen - informatie, die schoolmeester Arend Schoemaker bij uitstek had kunnen
verschaffen.

Niet te identificeren aan de hand van de bestaande volksverhalencatalogi is het
verhaal dat de broer van de vertelster, meneer Sevenhuysen, in 1901 vertelt. Dit
sprookje zou men kunnen omschrijven als de Jongen en zijn Arend.111 In 1899 had
Bakker het sprookje ook al eens uit de volksmond opgetekend.112 We hebben dus
wel degelijk te maken met een volksverhaal, en hiervoor zal te zijner tijd een nieuw
type-nummer geïntroduceerd moeten worden. Het sprookje verloopt - in samen-
vatting - aldus: een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een
dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje
zijn boterhammen met de arend, en op een dag bevrijdt hij de vogel. Sindsdien
blijft de arend in de buurt van Jantje. Op een gegeven ogenblik trekken de kozak-
ken het land binnen. Regelmatig bestelen zij Jantjes vader. Als de kozakken weer
vertrekken, gooit Jantje uit wraak een van hun paarden dood met een steen. Jantje
wordt gevangen en meegevoerd naar Moskou. Daar moet Jantje dienst nemen in
het leger. Als Jantje ziet dat de arend hem gevolgd is, beweert Jantje dat hij van de
toren kan springen zonder zich te bezeren. De keizer (sic) geeft hem hiervoor een
grote som geld. Boven op de toren springt Jantje op de arend en vliegt naar huis.
Zijn treurende ouders zijn erg blij om hem terug te zien, en vanaf die dag zijn ze
ook nog schatrijk. Het sprookje is na Bakkers optekening al wel gepubliceerd
geweest door Boekenoogen en Sinninghe, maar zij hebben niet onderkend dat het
om een nieuw sprookjestype gaat.113 Alhoewel het sprookje ook zonder enige
historische toelichting goed te begrijpen valt, kan men toch de vraag stellen wan-
neer de komst van kozakken naar Nederland gesitueerd zou kunnen worden. Het
meest waarschijnlijk gaat dit gegeven terug tot 1813, tegen het eind van de
Napoleontische tijd, toen Russische troepen de Bataafse Republiek binnentrok-
ken om de Franse soldaten te verjagen.114

Jannetje Dekker-Knip, Pieter Knip en Christina Pronk

In 1906 hoort Bakker het volksverhaal over Jan Vijf Vingers In Den Naars van “J.
Dekker, Broeker, haar broer en mejuffrouw C. Pronk”.115 De formulering maakt
duidelijk dat met J. Dekker een vrouw bedoeld wordt. Het moet gaan om Jannetje
Knip, de latere echtgenote van Jan Dekker.

Jannetje Knip werd op 29 juni 1833 geboren te Uitdam. Ze groeit op in een
Nederlands hervormd gezin als dochter van “landman” Symon Knip (geboren te
Uitdam, 1791-1858) en Neeltje Zijp (te Durgerdam geboren; 1800-1856). Ze heeft
vier broers en zussen: Dirk (1823-1854), Jannetje (geb.1833), Geertje (1835) en
Pieter (1830). Deze laatste, Pieter Knip, is de broer die heeft meeverteld aan het
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bovengenoemde verhaal. Boerendochter Jannetje trouwt met Cornelis Bruijn (ge-
boren 1829 te Broek in Waterland), van beroep “landman” en “melkverkooper”.
Het gezin krijgt twaalf kinderen, maar vijf ervan sterven reeds op jonge leeftijd.
Als Cornelis Bruijn op 7 september 1874 overlijdt, laat hij zeven kinderen achter:
Neeltje (1857), Iente (1858), Maartje (1861), Simon (1865), Sybregt (1867), Niesje
(1870) en Geertje (1872). Het is bekend dat tenminste in 1875 Jan Dekker (geboren
te Ransdorp op 31 juli 1840) bij de weduwe Bruijn in dienst was als knecht en
dienstbode. Het is moeilijk te zeggen of boerenknecht Jan vooral een oogje had op
weduwe Bruijn of meer op haar boerderij. Feit is wel dat boerin Jannetje Bruijn-
Knip in 1876 in het huwelijk treedt met de bewuste Jan Dekker. Zij wordt daarmee
Jannetje Dekker-Knip, en Jan Dekker staat sindsdien in het bevolkingsregister
geregistreerd als boer (“landman”, “veehouder”). Jannetje overleeft ook haar tweede
echtgenoot, die op 15 april 1911 komt te overlijden.116

Mevrouw Jannetje Dekker-Knip heeft twee broers gehad: Dirk en Pieter. Dirk,
geboren in 1823 te Uitdam, overleed evenwel al in 1854. De broer van mevrouw
Dekker-Knip waaraan C. Bakker als verteller refereert, moet daarom wel Pieter
Knip zijn. Deze werd op 28 augustus 1830 geboren te Uitdam als zoon van het
reeds hierboven genoemde boerenechtpaar Symon Knip en Neeltje Zijp. Als be-
roepen van Pieter staan geregistreerd: “landman”, “boerenknecht” en “veehouder”.
Na een tijdje in Ransdorp gewoond te hebben, vestigt Pieter zich in Broek in
Waterland. Hij is op 15 april 1860 getrouwd met Grietje Huisman (geb. 2 maart
1841 te Ilpendam). Ze krijgen vier kinderen: Neeltje, Pieter, Jannetje en Simon. De
jonge Pieter doorstaat het eerste levensjaar niet (9 mei 1862 - 13 september 1862).117

Een derde verteller die een bijdrage leverde aan het verhaal over Jan Vijf Vin-
gers In Den Naars wordt door C. Bakker “mejuffrouw C. Pronk” genoemd.118 Zij
heeft zich - naast mejuffrouw L. Houtman - vooral verdienstelijk gemaakt als
zangeres van talloze volksliedjes, die Bakker uit haar mond optekende. In een brief
van Bakker aan Boekenoogen uit november 1901 wordt de aantekening geplaatst
dat C. Pronk dan plusminus zeventig jaar is - dus ongeveer een leeftijdgenote van
de twee andere vertellers. De enige vrouwelijke C. Pronk die in het bevolkingsre-
gister hiervoor in aanmerking komt is Christina Pronk, die op 26 november 1838
werd geboren te Broek in Waterland. Zij was getrouwd met de Broekse boer
Willem Groot.119

Het verhaal over Jan Vijf Vingers In Den Naars staat in de internationale
volksverhalentraditie bekend als The Boy with Many Names (at 1545).120 Dit
grappige sprookje gaat in de versie van de drie vertellers over een knecht van de
dominee die aan iedereen een andere naam opgeeft. Tegen de dominee zegt hij dat
hij heet: Jan Vijf Vingers In Den Naars (= de aars). Tegen de vrouw van de domi-
nee: Jan Klauw Me Ders (= krab me eens). Tegen de meid: Jan Zoen Me Ders. Als
de dominee met de familie op reis gaat, neemt Jan de benen met een hoop geld.
Jaren later verschijnt Jan weer in de kerk tijdens de preek. De meid ziet hem het
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eerst en zegt tegen de vrouw van de dominee: Zoen Me Ders. De vrouw weigert,
maar ziet even later Jan ook. Tegen de meid zegt ze: Klauw Me Ders. De meid
weigert. Dan krijgt de dominee Jan in de gaten. Hij roept het kerkvolk toe dat ze
vijftig gulden kunnen verdienen als ze Vijf Vingers In Den Naars kunnen krijgen.
Spoedig roept een oude vrouw door de kerk dat het bijna gelukt is: vier vingers
zitten erin, alleen de duim nog niet.

Dirk Bregman

Slechts één (vermakelijk) verhaal staat op naam van D. Bregman, wat overigens
niet hoeft te betekenen dat hij ook echt maar één verhaal aan Bakkers collectie
heeft toegevoegd. Wellicht waren voorheen of nadien wel meer anonieme vertel-
lingen uit zijn mond opgetekend. Over Dirk Bregman weten we dat hij werd
geboren te Grosthuizen (gemeente Avenhorn, Noord-Holland) op 28 januari 1831.
Van gezindte was Bregman Nederlands hervormd. Dirk heeft zich zijn leven lang
in de agrarische sector bewogen, want als zijn beroepen staan geregistreerd:
“melkverkooper”, “boerenknecht”, “landman”, “veehouder” en “landeigenaar”.
Na nog een tijd in Beemster te hebben gewoond, vestigt hij zich in 1864 te Broek
in Waterland als hij gaat trouwen. Dirk huwt Neeltje Nierop (geboren te
Scharwoude in 1841; overleden in 1909). Zij krijgen samen drie zoons (Cornelis,
Frederik, Klaas) en vier dochters (Trijntje, Klaasje, Neeltje, Grietje). Dirk Bregman
overlijdt op 16 november 1916.121

De arts Bakker hoort het grappige legendesprookje over Sint Margriet122 als hij
patiënt Bregman in de zomer van 1906 bezoekt. Ondanks het warme weer draagt
de dokter een jas, en er ontspint zich een dialoog die uiteindelijk de aanleiding
wordt voor de vertelling. Deze dialoog heeft Bakker ook opgeschreven en ver-
loopt, met Bregman als eerste spreker, aldus:

“Nou, nou, de jas an, en dat met die warmte: hoe kom je derbij?”
“Ja man, gister regende ‘t, en eergister, en het spreekwoord zeit: ‘Sinte Mar-
griet: zes weken regen of zes weken niet’.”
“Dat mag uwe wel zegge, maar het spreekwoord is eigenlijk veel mooier.”
“Zoo, hoe dan?”
“Nou, as Sint Margriet pist, pist ze zes weke. En wil ik uwe ders vertelle hoe dat
komt?”
“Als daar een oorzaak voor is, heel graag natuurlijk.”
“Nou, Sinte Margriet was een boos, inhalig wijf, die er warmpies in zat. [...]”

Daarmee begint het eigenlijke verhaal. Het blijkt een bijzondere variant te zijn op
het sprookjestype van The Wishes; Hospitality Rewarded (at 750a). Het verhaal
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verloopt zo: als een oud vrouwtje bij Sint Margriet om onderdak komt vragen,
weigert ze dit. Haar arme buurvrouw, met een garen- en bandwinkeltje, is wel
gastvrij. De volgende ochtend wordt dit beloond: het werk dat de gastvrije vrouw
het eerst zal doen, dat zal ze zes weken doen. Zodra er een klant om een el band
komt, blijft ze zes weken meten, en beschikt daarna dus over een kapitaal aan band.
Sint Margriet is jaloers en neemt zich voor om de volgende keer haar slag te slaan.
Een jaar later geeft ze het vrouwtje wel onderdak. De gebruikelijke beloning volgt.
Griet had zich voorgenomen om rijksdaalders te gaan tellen, maar moet eerst
plassen. Zes weken heeft ze toen zitten plassen.

Doorgaans gaat dit legendesprookje over Christus en Petrus die om onderdak
vragen. De arme gastheer is gastvrij en mag wensen doen die hij goed benut. De
rijke gastheer veinst slechts gastvrijheid uit hebzucht. De wensen die hij mag doen,
verprutst hij. Bij Bregman zijn de hoofdpersonen vrouwen, maar het opmerkelijke
is dat de slechte gastvrouw een heilige is: zij is immers Sint Margriet. Hier lijkt het
verhaal te wringen, omdat er een verband wordt gelegd met een (komisch volkse)
weerregel: als Sint Margriet pist, dan pist ze zes weken. Als het op Sint Margriet -
dat is op 20 juli - regent, dan regent het zes weken. De weerspreuk is in verschil-
lende variaties bekend: “Regen op Sinte Margriet geeft zes weken boerenverdriet”,
“Sinte Margriet houdt heur water niet” en “Sinte Margriet is een pisgriet”. En
daaraan werd dan het volksverhaal verbonden, dat zich weinig aan de heiligheid
van de hoofdpersoon gelegen laat liggen.123 Het is echter maar de vraag in hoeverre
een protestant als Bregman zich iets zal hebben aangetrokken van de paapse hei-
ligheid van Margriet: de profaniteiten van de heilige maakten het verhaal voor hem
wellicht juist extra smakelijk.

Uit de dialoog die Bakker na afloop van het verhaal met Bregman voert, blijkt
duidelijk dat de verteller het verhaal uit een schriftelijke bron kent. Bregman zegt:
“[...] ik heb het zelf een veertig, vijftig jaar geleden gelezen in een annekedoteboek.”
Bakker: “Welk boek?” Bregman: “Ja, dat weet ik niet, want vroeger hadde ze wel
meer van die moppies.”

Jan Vet

Een tweetal verhalen hoort verzamelaar Bakker van Jan Vet, geboren te Broek in
Waterland op 14 mei 1839. Hij is de zoon van visser Jan Vet (geboren 1800 in Den
Ilp) en Cornelia Kelderman (geboren 1804 te Broek). Jan Vet junior wordt visser
net als zijn vader, en hij trouwt met Annetje Swart (geboren te Ransdorp, 22 mei
1835). Ze krijgen twee kinderen: Jan Vet (13 dec. 1866 te Broek) die later “werk-
man” zou worden, en Hilletje Vet (7 maart 1865 te Broek). Echtgenote Annetje
Swart overlijdt op 22 augustus 1917. Spoedig hierna verhuist Jan Vet naar het
Diaconiehuis van Broek, alwaar hij in februari 1919 overlijdt.124
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De sage die Jan Vet in 1911 vertelt aan Cornelis Bakker gaat over een voorte-
ken: een Volendammer schipper ligt op volle zee te slapen en hoort geluiden alsof
er aan zijn schip getimmerd en gewerkt wordt. De schipper vaart snel naar huis,
want het is een voorteken dat er onderhoud moet worden verricht aan zijn schip.125

Het is toch wel opvallend dat van de twee verhalen die visser Jan Vet vertelt, er nu
juist één over een Volendammer schipper - een visser naar we mogen aannemen -
gaat. Nu vertelden boeren ook wel eens verhalen over schippers, maar de hoofd-
personen in hun verhalen waren toch vaker boeren en knechten.

Het sprookje dat Vet rond dezelfde tijd vertelt, is een roversgeschiedenis.
Waarschijnlijk vertelde hij het verhaal in eerste instantie bij een avondlijk bezoek
van de dokter. Toen de dokter hem de volgende ochtend nogmaals bezocht, kwam
de verteller met wat toevoegingen ten opzichte van het eerder vertelde verhaal.126

Als we de twee delen ineenvoegen, levert dit - in samenvatting - het volgende
verhaal op: Een koning wil dat zijn zoon leert wat armoede lijden is. Hij moet
armoedig gekleed de wereld intrekken en terugkeren als de helft van het geld op is.
Bij terugkeer verdwaalt de prins in een bos en ziet een huis. Onderweg hoort hij
een waarschuwende stem. Hij komt aan bij het huis, maar de meid waarschuwt
hem dat de bewoners hem zullen vermoorden. De prins ontvlucht met achterlating
van al zijn bezittingen door uit een raam in de rivier te springen en weg te zwem-
men. Koud en nat slaapt de prins die nacht bij de kerkdeur. De volgende dag vindt
de schoolmeester hem. De prins maakt zich aan hem bekend, en de meester helpt
hem. De meester stuurt bericht aan de koning. Deze trekt met gewapende mannen
naar het rovershol. Alle rovers worden gearresteerd, maar op verzoek van de prins
wordt de dienstmeid vrijgelaten. Later trouwt de prins met de meid. De waard en
waardin krijgen de doodstraf: ze worden door zes paarden uit elkaar getrokken.
Inmiddels weet de prins wat armoede lijden is.

Door het verhaal zien we twee wensdromen schemeren. Ten eerste de pacifica-
tie van de omgeving: criminele elementen worden met harde hand opgeruimd. Ten
tweede de doorbreking van de sociale grenzen, zowel naar onderen als naar boven.
Dat het goed is voor de prins om te leren wat armoede is, is een verlangen dat eerder
in de lagere sociale klassen zal hebben bestaan dan in adellijke kringen. Juist voor
de gewone man zou het prettig zijn als de (puissant) rijke eens wist welke moeilijk-
heden de arme dagelijks moest overwinnen. De sociale grens wordt nogmaals
doorbroken als de meid trouwt met de prins: een in werkelijkheid onmogelijke
stijging op de sociale ladder blijkt binnen de fictie van de vertelling wel mogelijk.
De prins heeft zich immers kunnen identificeren met de gewone mens, en trouwt
dus een ‘gelijke’.
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Jan de Vries

De elfde Broekse verteller is ene J. de Vries, wiens enig bekende verhaal eigenlijk
niet meer is dan een beknopte mededeling ter lengte van één zin: “Met Sinte
Margriet, of op een van die andere Roomsche feestdagen omtrent dien tijd, gaan
alle koeien om twaalf uur ’s nachts op hun zijde liggen.”127 Uit de formulering
blijkt wel dat de verteller zelf niet van katholieke gezindte is.

Eigenlijk is het onzeker of de bedoelde J. de Vries wel in Broek in Waterland
woont. Maar omdat Bakker niet vermeldt dat De Vries buiten Broek woont, en het
gros van zijn vertellers woonachtig is in Broek in Waterland, gaan we voorlopig
toch uit van dit dorp als woonplaats. Het volgende probleem is echter dat het
bevolkingsregister ons een zevental personen met de naam J. de Vries biedt die
voor de bedoelde zegsman in aanmerking komen. Gelukkig vallen er bij nader
onderzoek allengs meer personen af.

Dat J. de Vries een vrouw geweest zal zijn, lijkt niet waarschijnlijk. C. Bakker
zou niet nagelaten hebben om “mevrouw” of “mejuffrouw” voor haar naam te
plaatsen. Maar van de twee Jannetjes de Vries sterft er één ook al in 1859, terwijl de
ander in 1886 naar Landsmeer verhuist. Dan is er nog een Johannes de Vries
(geboren te Monnikendam in 1864) die in 1884 naar Katwoude vertrekt. Jurriaan
de Vries (1803-1874) leeft niet lang genoeg om informant van Bakker te zijn, en
zijn naamgenoot die geboren is te Broek in Waterland in 1857, verhuist met zijn
ouders in 1860 al naar Ransdorp. Een betere kandidaat lijkt boer Jan de Vries,
geboren te Oosthuizen in 1863, maar hij overlijdt op 6 juli 1910, terwijl C. Bakker
zijn verteller eind 1911 aan het woord laat.

De beoogde Jan de Vries zal dus zijn de zoon van Cornelis de Vries en Jaapje
Geugjes, geboren op 1 april 1867 te Landsmeer. Als kerkelijke gezindte staat
Nederlands hervormd aangetekend in het bevolkingsregister. In 1889 vestigt hij
zich in Broek in Waterland. Door de jaren heen vermeldt het bevolkingsregister
een scala aan beroepen: “arbeider”, “dienstbode”, “boerenknecht”, “jager”, “vis-
scher” en “pluimveehouder”. Hij is getrouwd met Trijntje Punt (geboren op 8
januari 1874 te Broek in Waterland, Nederlands hervormd). Samen krijgen zij acht
kinderen: Jaapje (1893), Hendrik (1894), Cornelis (1896), Grietje (1898), Trijntje
(1900), Jannetje (1902), Jan (1907) en Guurtje (1915).128

A.A. Cremer

In 1901 tekent Bakker ook nog twee korte sagen op van een van de locale notabe-
len, namelijk “onze predikant”.129 Met “onze predikant” zal Bakker waarschijnlijk
de Nederlands Hervormde dominee Abraham Albertus Cremer bedoelen, die in
1898 dominee Ten Bruggenkate was opgevolgd in Broek in Waterland.130 Domi-
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nee Cremer was een Groninger van origine; hij werd op 15 april 1866 geboren in
Ezinge. Hij was getrouwd met Klasina Johanna Cremer (geboren in de stad Gronin-
gen op 10 december 1868). De vorige gemeente van dominee Cremer had ook al in
Noord-Holland gelegen, namelijk in Twisk. Van daaruit kwam hij naar Broek.131

De sagen die dominee Cremer vertelt, hebben betrekking op Friese gebruiken.
De eerste sage gaat erover dat de maaiers in Dongjarm in Friesland op zaterdaga-
vond vaak nog een stukje van een nieuw land beginnen te maaien. Wie namelijk op
een ongelukkige maandag aan een nieuw stuk land begint, krijgt een slechte oogst.
In de andere sage wordt medegedeeld dat als in Dongjarm een begrafenisstoet een
driesprong moet passeren, er op twee hoeken korenschoven gezet worden; dan
kan de duivel er niet overheen.

Een verteller uit Uitdam

Jacob Beets Dirkszoon

Vóór 1905 had verzamelaar Bakker al verschillende malen de sage over de dan-
sende katten (heksen) opgetekend, waarbij soms wordt gespecificeerd dat ze rond
een avondmaalsbeker dansen (sinsag 501 en 502).132 Een man wordt in dit verhaal
uitgenodigd om mee te dansen, maar als hij tijdens het dansen opmerkt “God, wat
hebben jullie een koude poten”, dan stuiven de katten weg - omdat ze de naam van
God horen. De avondmaalsbeker wordt achtergelaten en de man neemt deze mee
naar de kerk. In 1905 krijgt Bakker van Jacob Beets Dirkszoon te horen dat de hele
geschiedenis zijn overgrootvader Symon Beets overkomen zou zijn.133

Van de verteller Jacob Beets Dirkszoon is bekend dat hij op 22 maart 1874 werd
geboren te Uitdam als zoon van visser Dirk Beets (geboren te Broek in 1846) en
Neeltje Hetjes (geboren te Middelie in 1848). De toevoeging Dirkszoon moest
Jacob onderscheiden van Jacob Beets Jacobszoon en Jacob Beets Simonszoon.

Jacob Beets Dirkszoon heeft twee broers, te weten Pieter (geb. 1875) en Simon
(geb. 1879). Net als zijn vader wordt ook Jacob visser en hij trouwt in 1898 met
Geesje van Saanen (geboortig uit Ransdorp, 1879). Zij krijgen een dochter Neeltje
(1900) en een zoon Cornelis (1901).134

Twee vertellers uit Zuiderwoude

Jan Lof

Verzamelaar Bakker komt in contact met verteller J. Lof als hij bij de bevalling van
diens echtgenote wordt geroepen. Jan Lof blijkt een begenadigd verteller, en is na
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Dirk Schuurman qua repertoire en verteltalent een goede tweede.
Jan Lof Dzn (= Dirkszoon) werd geboren te Zuiderwoude op 6 april 1856. Hij

is de zoon van de “arbeider” Dirk Lof (geboren te Holysloot; 1819-1891) en
manufacturierster Neeltje Swart (geboren te Holysloot in 1829). Als kerkelijke
gezindte van Jan Lof staat in het bevolkingsregister opgegeven Nederlands Her-
vormd. Als beroepen worden achtereenvolgens genoemd: dienstbode, arbeider en
veehouder. Ook de eerste twee beroepen moeten in de agrarische sector gezocht
worden - ze duiden waarschijnlijk de betrekking van boerenknecht aan -, wat ook
volop blijkt uit de verhalen die Jan Lof aan C. Bakker heeft verteld over vroeger.
In mei 1880 trouwt Jan met Lijsje van Vuure (geboren te Broek in 1858). Het
echtpaar krijgt zes kinderen, waarvan er twee jong sterven: Dirk (1882-1885),
Trijntje, Sent, Dirk, Cornelis en Jan (11-8-1890 - 9-9-1890). Echtgenote Lijsje van
Vuure komt te overlijden op 2 april 1909. Kort hierop treedt weduwnaar Jan voor
de tweede maal in het huwelijk, nu met Aaltje Westerneng (geboren te Ransdorp
op 19 maart 1876). Jan Lof is 55 jaar als hij opnieuw vader gaat worden. Aaltje is
dan 36 jaar en het is voor haar het eerste kind. Het wordt een zware bevalling en
huisarts Bakker is degene die de bevalling gaat doen. Bakker schrijft in een brief,
gedateerd 26 juni 1911, aan G.J. Boekenoogen:

Heden 24 juni 1911 had ik het voorrecht een partus te doen bij een primipara
van 36 jaar.135 Die duurde van donderdagnacht één uur tot zaterdagavond zes
uur. Wat kon ik beter doen, dan den uxor,136 een echte Zuiderwouder van 55
jaar, te interviewen?137

De feiten die Bakker in de brief vermeldt kloppen volkomen. En het bevolkings-
register vermeldt op 24 juni 1911 de geboorte van zoon Jan Lof. Hierna zouden er
nog twee zoons volgen: Hendrik op 18-1-1914 en Pieter op 16-12-1916. Op 5 mei
1917 wordt Jan Lof voor de tweede maal weduwnaar als Aaltje komt te overlij-
den.138 Jan Lof zelf heeft nog geleefd tot 28 september 1939.139

Uit het repertoire van Jan Lof heeft Bakker in die dagen rond de bevalling
twintig verhalen opgetekend. Het betreft 12 sagen, 2 sprookjes, 5 grappige sprook-
jes of moppen en nog een persoonlijke vertelling. In tegenstelling tot een verteller
als Kees van de Nadort geeft Jan Lof enkele malen te kennen dat hij niet bijgelovig
is.140 In één moeite door bekent hij echter wel te geloven in dwaalgeesten die de
mens kunnen beetnemen. En bepaalde benauwdheidsverschijnselen die hij enkele
malen heeft ervaren bij het ontwaken, schrijft hij toe aan de nachtmerrie. Het mag
duidelijk zijn dat de grenzen tussen bijgeloof, geloof en waarheidsperceptie per
persoon anders kunnen liggen. Ook verhaalt hij dat het in het huis van Klaas
Lodder spookte. Zijn vader Dirk Lof had bovendien regelmatig ’s avonds twee
spookhonden zien lopen, die verdwenen onder de boom bij het huis van Klaas
Lodder. Verteller Jan Lof trekt uit deze gegevens zijn conclusies en zegt met spijt:
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“Het spijt me, dat het mijn grond niet is, maar als het mijn eigen was, liet ik toch
die boom er es omhakken, want ik geloof stellig dat er nog geld onder zit uit den
Franschen tijd of zukkezijn.”141

Jan Lof legt hier dus automatisch het verband tussen spokerij en een onrecht-
matigheid: allerlei vormen van onrecht (moord, zelfmoord, onvervulde belofte,
begraven geld e.d.) kunnen aanleiding zijn tot spookverschijnselen, aldus de volks-
overlevering. Dit komt duidelijk naar voren in een andere sage die Jan Lof vertelt:
soldaten vragen onderdak bij een boerderij nabij Monnikendam waar het spookt.
Ze krijgen een plek aangewezen waar ze niet durven slapen, op één soldaat na. Om
middernacht verschijnt er de rusteloze ziel van een vrouw. Ze vraagt de soldaat of
hij een belofte wil nakomen waaraan zij zich tijdens haar leven niet gehouden
heeft. De soldaat belooft het. Dan wijst het spook de plek waar geld begraven ligt:
eenderde is voor de gemeente, eenderde voor de doopsgezinden en eenderde voor
de soldaat. De soldaat vertelt het allemaal aan de burgemeester en de schat wordt
opgegraven. Eigenlijk wil de burgemeester de schat houden, maar na een proces
heeft toch ieder zijn deel gekregen.142

Deze sage staat al weer wat verder af van het persoonlijk leven van Jan Lof,
terwijl de ervaring van de nachtmerrie en ook de mogelijke schat onder de boom
héél dicht bij hem stonden. Lof vertelt verder over dingen die zijn oom Dirk van
Vuure heeft meegemaakt. Zo zag zijn oom doodsmannetjes als er een sterfgeval
aanstaande was. Deze oom was een veeboer, en zou tijdens het melken in het
ochtendduister regelmatig een rode hond met vurige ogen (een spookdier) hebben
zien rondlopen.143

Nog dichter bij de persoon van de verteller staat de ontboezeming dat hij van
een tovenaar uit de Haarlemmermeer de zwarte kunst had willen leren. Lof had
namelijk veel ontzag voor het feit dat de tovenaar een paard en wagen kon vastzet-
ten (laten stilstaan). Een vriend waarschuwde Jan Lof: tovenaars hebben namelijk
een toverboek waar ze niet vanaf kunnen komen: weggooien of verbranden is
onmogelijk. Men komt er alleen vanaf door het aan een ander door te geven. Lof
ziet er hierom aanvankelijk van af om de magie te leren, maar als de tovernaar hem
rijkdom voorspiegelt, is de verteller toch wel weer geïnteresseerd. Zodra de tove-
naar echter uitlegt hoe men die rijkdom verwerft, begrijpt Lof dat het duivelswerk
is, en ziet hij definitief af van het leren van de zwarte kunst.144

Lof moet niets hebben van de duivel, en hier zien we zijn geloof in het boven-
natuurlijke vloeiend overgaan in zijn christelijke levensovertuiging. In een reeds
genoemde sage had Lof al aan Bakker te kennen gegeven dat hij gelooft in een leven
na de dood. Tevens is Lof ervan overtuigd dat een op dat moment heersende
epidemie van mond- en klauwzeer onder het vee reeds aangekondigd staat in de
Bijbel.145 Lof wijst daarbij op een combinatie van Bijbelteksten, te weten Openba-
ringen 16:10, 16:16 en Exodus 9:9-10a. In deze teksten wordt gerept van beesten
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die van pijn hun tong stukbijten en van dieren die etterende builen krijgen. Wat
Lof niet zegt, maar misschien wel suggereert, is dat hij gelooft dat de eindtijd nabij
is. Immers, de ziekten die in Openbaringen worden beschreven, vormen een voor-
aankondiging van het Laatste Oordeel.

Eveneens een sage met een religieuze ondertoon is die over ‘Het water is wijn,
maar de man is mijn’ (sinsag 2).146 Het verhaal gaat dat in de kerstnacht om
middernacht alle water in wijn verandert. Een man die in de kroeg zit, weigert dat
te geloven en zweert: ‘De duivel mag mijn nek breken als dat waar is’. In de
kerstnacht proeft hij het water. Er klinkt een stem uit de diepte: ‘Het water is wijn,
maar de man is mijn’. Hierop valt de ongelovige man dood neer. De verteller trekt
de conclusie dat het heel gevaarlijk is om zo te zweren. Het gegeven van de veran-
dering van water in wijn in de kerstnacht behoort niet tot de reguliere geloofsleer,
maar voor het overige ondersteunt de sage de christelijke moraal die ongeloof en
zweren (vloeken) afwijst en angst voor de duivel voorstaat.

Verteller Jan Lof, veehouder te Zuider-
woude (1856-1939).
(Foto privébezit J. Lof, Broek in Waterland)

14b
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Tot slot zij nog vermeld dat Lof twee sagen over hekserij vertelt. In de ene sage
wordt verhaald hoe de geest van de heks uittreedt en in de gedaante van een
bromvlieg haar mond verlaat.147 In de andere sage vertelt Lof van een heks die als
nachtmerrie in de stal de paarden van haar werkgever bereden heeft. Uiteindelijk
wordt de heks betrapt.148 Van alle genres volksverhalen heeft Jan Lof het meest
sagen verteld. Alhoewel de verteller dus zegt niet bijgelovig te zijn, tekent Bakker
verhalen op die hij ongetwijfeld als staaltjes van bijgeloof heeft aangemerkt. Ener-
zijds vertelt Lof sagen waarbij hij niet zegt betrokken te zijn geweest. In deze
verhalen hoefde hij strikt genomen ook niet te geloven: hij kon ze louter vertellen
omdat de verzamelaar ernaar vroeg. Anderzijds vertelt Lof verhalen waarbij hij
onmiskenbaar betrokken is geweest (bezocht door de nachtmerrie, leren toveren
e.d.), en waarin hij zijn geloof aan bovennatuurlijke verschijnselen belijdt - ver-
schijnselen die in de belevingswereld van de verteller geen bijgeloof zijn, maar
onvervreemdbaar onderdeel van (de raadsels van) het dagelijkse leven.149

In een ander persoonlijk verhaal vertelt Lof over hoe hij als opgeschoten jon-
gen de Duitse maaiers poetsen heeft gebakken. De verteller noemt ze Bovenlanders
- ze worden ook wel hannekemaaiers of Poepen (naar het Duitse ‘Buben’150) ge-
noemd. De verteller oordeelt tamelijk negatief over de seizoensarbeiders uit voor-
namelijk Oost-Friesland en Westfalen en hij typeert ze als “veul stommer” dan de
maaiers die nu uit Gelderland komen. De domheid van de Duitse maaiers werd
destijds veelvuldig gethematiseerd in moppen over Poepen - niet alleen in Noord-
Holland, maar ook in Friesland, waar de moppen poepeteltsjes genoemd werden.151

Eén van de poetsen die Jan Lof de maaiers heeft gebakken, is dat hij om het hardst
met hen maaide. Ongemerkt heeft Lof toen spijkers in het maaiveld gestoken,
zodat de zeis van de hannekemaaiers bot werd, en ze vervolgens nog van de baas
op hun kop kregen ook omdat ze niet opschoten.

Twee van de moppen die Lof vertelt gaan ook over Poepen. De verhalen zijn in
feite uitgewerkt genoeg om grappige sprookjes genoemd te worden. Het ene ver-
haal is wijd verbrijd en staat internationaal bekend als “We Three; For Money” (at
1697).152 In de vertelling staat het taalprobleem centraal waarmee de Duitse maaiers
kampen. Zij spreken niet voldoende Hollands en besluiten onderweg de Neder-
landse zinnen die zij horen te onthouden. Dit wordt hen fataal als zij een door
moord omgebracht lichaam vinden en daarvan aangifte gaan doen. Tijdens de
ondervraging zeggen zijn dat “drie Poepen” de daders zijn en dat ze het “om een
koe” gedaan hebben. Als de burgemeester opmerkt dat ze daarvoor opgehangen
zullen worden, dreunt de derde maaier zijn geleerde tekst op: “Je staat in je recht.”

Het tweede grappige sprookje is een breder uitgewerkt verhaal over een Poep
die Amsterdam bezoekt, en die door zijn onnozelheid en onbekendheid met het
grote stadsleven de ene blunder na de andere begaat.153 Lof besluit zijn verhaal met
de woorden: “Dat is nou wel een viesch moppie, maar het is waar gebeurd.”
Daarmee lijkt hij de domheid van de Duitse maaier weer te willen onderstrepen.
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Bij de verhalen die Lof vertelt over Poepen zien we een beproefd mechanisme in
werking treden: wie anders is (bv. door afwijkend taalgebruik) en sociaal minder
in aanzien staat, wordt belachelijk gemaakt door hem het stereotype van de verre-
gaande domheid toe te schrijven.

Voorts vertelt Jan Lof een grappig sprookje over een meesterdief, dat interna-
tionaal bekend staat als Theft of Dog, Horse, Sheet or Ring (at 1525a).154 Ook het
verhaal over de boer die wordt beetgenomen door studenten en vervolgens met list
zijn gram weet te halen, wordt door Lof verteld (Cleverness and Gullibility, at
1539).155 In het laatste grappige sprookje dat Jan vertelt, wordt de spot gedreven
met het celibaat (at 1735).156 Het verhaal, dat Bakker in meerdere versies heeft
opgetekend, verloopt aldus: de pastoor en een lid van de gemeente wedden wie de
ander het eerst een prettig nieuwjaar zal wensen. De man klimt in de boom bij het
huis van de pastoor. Daar ziet hij door het raam de pastoor en zijn huishoudster.
De pastoor noemt zijn geslachtsdeel ‘de paus’ en de huishoudster het hare ‘Rome’,
waarna de paus Rome binnengaat. Om middernacht belt de man bij de pastoor aan
en wenst hem als eerste een prettig nieuwjaar. De pastoor vindt het niet eerlijk,
maar als de man bekent dat hij er al was toen de paus Rome binnenging, betaalt de
pastoor het geld.

Van de verteller hoort Bakker nog eens een versie van het sprookje van Ali
Baba. Bakker neemt niet de moeite om het verhaal helemaal uit te schrijven. Hij
stelt slechts vast dat alleen de toverformule om de deur te openen varieert: “Hocus
pocus pilatus open u”.157 Vermeldenswaard is tenslotte een sprookje van Lof, dat
een uiterst curieuze mengeling van sprookjestypen is.158 Ook Bakker wist er ken-
nelijk niet goed raad mee, want hij schrijft aan Boekenoogen: “Aangezien dit
verhaal een ouden trek heeft, heb ik de kraamheer over zijn verlegenheid om het te
vertellen heen gebracht, en hoop dat er nog iets van terecht te brengen is.” Het
verhaal verloopt samengevat aldus: een prinses is te lelijk om een man te krijgen.
Als de koning tenslotte een advertentie plaatst, wil een jonge gebochelde schoen-
maker zijn geluk eens beproeven. Onderweg haalt hij een spijker uit de voet van
een aap, en bevrijdt hij een wolf die met zijn poot vastzit in een gespleten boom. De
schoenmaker dient zich aan bij de koning, maar deze vindt de bultenaar geen
goede partij voor zijn dochter en laat hem in een kooi met een beer opsluiten. De
schoenmaker sluit vriendschap door de beer suikerbollen te voeren. Hij laat de
beer zien hoe de suikerbollen gemaakt worden: hij bindt de poten van de beer vast,
gaat op de beer zitten en schuurt op pijnlijke wijze keistenen over zijn vel. De beer
vraagt hem op te houden. Als de koning ziet dat de schoenmaker nog leeft, mag hij
een wandeling met de prinses maken. De bedoeling is dat de schoenmaker in de
tuin wordt aangevallen voor wilde dieren. Maar noch de wolf, noch de aap doen
hem iets. Op een bankje maakt de schoenmaker de prinses het hof en uiteindelijk
gaan ze liggen vrijen. De beer ziet dit en vlucht weg. De beer vertelt de aap en de
wolf geschrokken dat de schoenmaker weer suikerbollen aan het bakken is. Dan
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vertellen de aap en de wolf over de spijker en de gespleten boom. Uiteindelijk
trouwen de schoenmaker en de prinses met elkaar. We onderkennen elementen uit
de sprookjestypen at 38 (Claw in Split Tree), at 151 (The Man Teaches Bears to
Play the Fiddle), at 156 (Thorn Removed from Lion’s Paw; Androcles and the
Lion) en at 1159 (The Ogre Wants to Learn to Play), maar ook deze elementen bij
elkaar opgeteld, dekken nog niet de inhoud van het complete sprookje.

Het repertoire van Jan Lof kenmerkt zich door sagen over bovennatuurlijke en
religieuze verschijnselen die hij zelf niet als bijgeloof beschouwt. In zijn grappige
vertellingen moeten - niet ongebruikelijk - de ‘buitenstaanders’ het ontgelden,
zoals de pastoor en de hannekemaaier. De hoeveelheid eigenlijke sprookjes die Lof
heeft verteld, is welbeschouwd te gering om enige gevolgtrekkingen aan te verbin-
den. We kunnen hoogstens vaststellen dat het sprookje over de gebochelde schoen-
maker een curieuze mengvorm representeert, die bij voortgezet onderzoek wel-
licht een nieuw internationaal typenummer verdient.

Dirk Knip

Van een tweede verteller uit Zuiderwoude, Dirk Knip, kennen we maar weer één
verhaal. Van hem weten we dat hij op 11 april 1845 te Zuiderwoude is geboren als
zoon van veehouder Pieter Knip (geb. 1819, Ransdorp) en Elizabeth Lodder (geb.
1838, Zuiderwoude). Het gezin is Nederlands hervormd en bestaat naast Dirk uit
nog vijf kinderen, waarvan er twee op jeugdige leeftijd sterven: Jan (1844-1858),
Simon (geb. 1846), Pieter (geb. 1848), Andries (geb. 1854) en Geertje (1861-1866).

Dirk Knip heeft een tijdje in Katwoude gewoond. Hij heeft een betrekking als
dienstbode gehad bij Symen Buys (geb. 1802). Daarna is Dirk timmerman en
vervolgens winkelier geweest. Hij is getrouwd met Jefje Valk (geboren in Broek;
1850-1920). Dirk en Jefje hebben zes kinderen gekregen: Elisabeth, Johannes,
Pieter, Dirk (1883-1884), Dirk (geb. 1885) en Antje. Dirk Knip is op 20 december
1935 overleden op 90-jarige leeftijd.159

In 1911 vertelt Knip aan Bakker over iets dat hij tijdens zijn militaire dienst had
meegemaakt. Een soldaat kon namelijk toveren. Hij sloeg dan op een trommel en
op de maat van het geroffel kon hij een kist aan het dansen brengen.160

Twee vertellers uit Beets

Hendrik en Gerrit Eysker

Terwijl Uitdam en Zuiderwoude tot de gemeente Broek in Waterland behoren, is
Beets (Broekers spreken van ‘De Beets’) een zelfstandige gemeente ten noorden
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van Purmerend. Beets ligt derhalve ruim buiten het gebied dat de artsenpraktijk
van Bakker besloeg. Uit Beets interviewde verzamelaar Bakker, naast zegsman
Klaas, twee broers die hem verhalen vertelden: Hendrik en Gerrit Eysker.

Gerrit Eysker is de oudste van de twee. Verzamelaar Bakker beweert dat Gerrit
Eysker net als zijn broer en vader in Hoorn is geboren, maar het bevolkingsregis-
ter meldt dat G. Eysker in Beets is geboren, en wel op 28 augustus 1837. Hendrik
Eysker werd wel in Hoorn geboren, op 8 september 1845. Beide broers zijn Ne-
derlands hervormd. Hun vader IJsbrand Eysker was geboren op 29 april 1812 te
Hoorn, en was “zeilenmaker” van beroep. Het gezin heeft een tijd in Beemster
gewoond, maar de broers vestigen zich later in Beets. Van Gerrit Eysker weten we
verder nog dat hij van beroep timmermansknecht was. Hij is op 1 mei 1864 ge-
huwd met Aatje Leguit (geboren op 23-8-1841 te Oudendijk); ze krijgen drie
kinderen.161

Bakker heeft de gebroeders Eysker waarschijnlijk niet opgezocht in Beets,
maar ze geïnterviewd als ze in Broek in Waterland waren. Uit de correspondentie
valt op te maken dat Gerrit Eysker tevens gebedsgenezer was, die rondreisde om
mensen en dieren te komen belezen.162 Bakker noteert: “Bij ’t belezen zet hij de pet
af, mag niet bedankt worden. Hij beleest beesten en menschen voor beginnende
zweren en verstuikingen. Hij wrijft naar beneden. Hij prevelt:

In Jezus Christus naam
Zal niets bederven of vergaan,
Maar van nieuws af aan
Weer beteren henengaan
In Gods naam.”163

Het is wellicht toch typerend voor de persoon van de genezer Gerrit dat hij louter
sagen vertelt, terwijl zijn broer Hendrik alleen maar grappige sprookjes verteld
heeft. Naast de bovenstaande beschrijving van Gerrit’s geneespraktijk hebben we
uit 1901 nog tien sagen over de koortsboom, de nachtmerrie, hekserij en toverij.164

Tot de sagen over toverij behoort onder andere weer het verhaal over de kaart-
avond waarop de tovenaar de klaverboer een fles jenever laat halen. Gerrit Eysker
vertelt ook over een heks uit Beets, genaamd Grietje Zwart (alias Almers Grietje).
Gerrit vertelt onder andere dat een heks niet over een ronde stok kan stappen
zonder te vallen. Bij Grietje Zwart, die als baker het bericht van een bevalling ging
rondzeggen, had hij eens de proef op de som genomen en een ronde stok op haar
pad gelegd: “Zij stapte er niet over, maar raapte de stok heel voorzichtig op”.165

Waarmee voor de heer Eysker het bewijs geleverd was.
Een andere opmerkelijke sage verloopt in het kort aldus: een schippersknecht

uit Hoorn wordt als beurtschipper op nachtelijke vaartochten vaak benauwd en
ziek. Men begint zijn vrouw te verdenken en de knecht besluit zich thuis eens te
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verschuilen. Dan ziet hij dat zijn vrouw een poppetje tevoorschijn haalt, waarin zij
systematisch spelden steekt om haar man ziek te maken. Voordat zijn vrouw een
speld in het hart steekt, weet de man haar de pop af te nemen en deze te verbranden.
Vervolgens is hij van zijn vrouw gescheiden.166 In de volksverhalencatalogus van
Sinninghe staat dit verhaaltype gecatalogiseerd als Peinhexe quält einen Menschen
mit einer Puppe, in welche sie Nadeln steckt (sinsag 531). Het verhaaltype is in de
19e en 20e eeuw ook verteld in Groningen, Friesland en Limburg.167 Al lijken deze
occulte voodoo-praktijken van exotische origine te zijn,168 het steken van naalden
in poppen blijkt in onze streken reeds een vanaf de middeleeuwen bekende vorm
van hekserij te zijn.169

Net als Jan Lof vertelt ook Gerrit Eysker dat tovenaars beschikken over een
toverboek of duivelsboekje, waar ze niet meer van af kunnen komen. Het boek kan
bijvoorbeeld niet verbrand worden. De tovenaar kan alleen van het boek verlost
worden, als een ander het wil hebben. Zo raakte een schippersknecht zijn boekje
kwijt aan Herk Ooievaar uit Berkhout. Deze leerde daarop toveren. Volgens de
verteller was hij bijvoorbeeld in staat om in gezelschap de illusie te wekken alsof de
aanwezige mensen dierenkoppen hadden. Ook Herk wilde na verloop van tijd
weer van het toverboek af, maar hij heeft er niemand voor kunnen vinden, aldus de
verteller.170 Dat Lof en Eysker het over dezelfde tovenaar gehad zouden hebben, is
uitgesloten. De tovenaar van Lof woonde in de Haarlemmermeer (ten zuidwesten
van Amsterdam), die van Eysker in Berkhout (ten zuidwesten van Hoorn).

Vertelt de gebedsgenezer Gerrit dus louter sagen, zijn broer Hendrik vertelt
vrijwel alleen maar grappige sprookjes of moppen. In 1901 noteerde Bakker er
twee uit zijn mond, en in 1902 nog eens twee. Eén verhaal is als type onder volks-
verhaalonderzoekers al langer bekend, en heeft in de internationale catalogus van
Aarne & Thompson het type at 1313a meegekregen: The Man Takes Seriously the
Prediction of Death. Het is een verhaal uit de categorie ‘Dom Volk’, waarin een
domme boer op een ezel naar het bos rijdt en aan een geleerd heer vraagt wanneer
hij dood zal gaan. De heer zegt: als je je laatste adem uitblaast. De boer gaat naar
huis, en gaat op een stoel zitten blazen, blazen, blazen. En als de laatste adem nog
niet gekomen is, dan blaast hij nog.171

Hendrik Eysker’s andere verhalen zijn als type pas tamelijk recent gecanoniseerd
in de Friese volksverhalencatalogus van Van der Kooi. Het betreft de types vdk
237b* (Toen de hemel van koper was), vdk 237a* (De lichte broden) en vdk
1588*** (Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament).172

De eerste twee vertellingen vallen in de categorie komische diersprookjes waarin
een papegaai als klikspaan optreedt. De derde vertelling gaat over een slimme man
die de plaats inneemt van een overledene, en een testament dicteert waarin het hele
fortuin aan hemzelf wordt toegekend.

De enige sage die Hendrik vertelt gaat over een boerenknecht die ’s nachts de
bleke gedaante van zijn vriendin ontmoet; zij blijkt zo stijf als een plank en reageert
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nergens op, zelfs niet op klappen. Later bekent zij een kol te zijn, en ’s nachts
verlaat haar geest haar lichaam.173 In een commentaar op het verhaal ziet Bakker
later overeenkomsten met “somnambule of kataleptische toestanden”.174

Hiermee eindigt het overzicht van vertellers en hun repertoire. Van sommige
vertellers zijn eigenlijk te weinig verhalen opgetekend, om iets concreets te kunnen
zeggen over hun verhaalschat. Vertellers waarvan een profiel wat duidelijker wordt,
zijn Dirk Schuurman, Jan Lof en Kees van de Nadort. Laatstgenoemde komt
vooral naar voren als een verteller van sagen, bij wie het geloof in een bovennatuur
een integraal onderdeel uitmaakt van zijn belevingswereld. Jan Lof stelt zich ratio-
neler op, maar hecht - blijkens zijn sagen - evengoed geloof aan bovennatuurlijke
verschijnselen. Van het drietal is Dirk Schuurman bovenal de sprookjesverteller,
die een voorkeur heeft voor spannende en avontuurlijke verhalen. In alle repertoi-
res staat de aandacht voor de ‘kleine man’ regelmatig centraal - wat ook niet
ongebruikelijk is voor het genre van het volksverhaal. Sociale kritiek en engage-
ment is veel vertellers niet vreemd.





3

De collectie volksvertellingen

De collectie Bakker is - zoals gezegd - tot stand gekomen na een landelijke oproep
van de neerlandicus G.J. Boekenoogen, verbonden aan de Leidse universiteit.
Deze kreeg aan het eind van de vorige eeuw vanuit alle delen van het land materiaal
toegezonden. De zogenaamde collectie Boekenoogen, waarvan de collectie Bak-
ker in feite deel uitmaakt, bevindt zich thans in het archief van het Meertens
Instituut.1 Ruw geschat maakt de collectie Bakker eenderde deel uit van de gehele
collectie Boekenoogen. Voor de rest bestaat de collectie Boekenoogen voorname-
lijk uit kinderrijmen en kinderspelen - waar Boekenoogen ook met nadruk om
gevraagd had. De mondeling overgeleverde sprookjes en sagen waar hij om vroeg,
kwamen maar uiterst mondjesmaat binnen; de collectie Boekenoogen bevat be-
halve Bakkers inbreng een kleine 140 verhalen van andere informanten.

Om twee voorbeelden van inzendingen te geven: in 1893 kreeg Boekenoogen
van mevrouw Albertina Deenik uit Haarlem (geboren in Harderwijk) drie sprookjes
en een sage toegezonden die zij zich herinnerde (en die zij dus niet bij een zegs-
persoon heeft opgetekend). Het betreft een sprookje over een meesterdief (at
1525), een anecdote over een bange koster die denkt dat het einde der tijden is
aangebroken (at 1791), en het sprookje over de visser en zijn hoogmoedige vrouw
(at 555). De sage gaat over een kind dat vloekt en door de duivel wordt meegeno-
men: ze vliegen door de ruit en het vlees van het jongetje blijft aan de scherven
hangen. Men is er nooit in geslaagd om scherven en vel te verwijderen (sinsag 891,
Die Blutflecken am Fenster). Mevrouw M.R. van de Veer uit Driebergen stuurde
op 20 juni 1892 sprookjes met de volgende titels: 1. Jan Zonder Angst. Een spook-
geschiedenis (sinsag 401); 2. Het Chocolade Huisje (over Hans en Grietje; at
327a); 3. Roozerood en Lelieblank (at 426); 4. De Gouden bal (at 431) en 5.
Rozina (at 425c). Maartje Draak had al opgemerkt dat Boekenoogen vooral ‘pas-
sief materiaal’ had ontvangen, en ook te weinig om eens flink te schiften en selec-
teren.2 Wat verder opvalt aan de ‘optekeningen’ is de soms sterke literaire stilering
van de verhalen; ze worden als het ware naverteld in de stijl van de Grimms. Als
voorbeeld van de gestileerde beschrijvingskunst een fragment uit het sprookje
Rozina:
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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 groote
wandeling gemaakt had, van tijd tot tijd al eens rustende op een rustbank of in
een prieel, ging zij het paleis van binnen eens bezien. De eerste zaal na de eetzaal
was van zilver met meubels prachtig overtrokken van goudglanzend breisatijn.
Dan tegenover was een zaal van massief goud, zelfs de vloer en ’t plafond; hier
waren de gouden meubels overtrokken van kersrood fluweel. De derde zaal
schitterde van diamanten en edelsteenen. De vierde zaal was een danszaal met
kleine gemeubileerde zijkamertjes erbij waarin men door kostbare behangen
wegschuivende in plaats van deuren, weer in de balzaal kwam. Nog veel zalen
ging zij door die allen met elkander schenen te wedijveren in kostbare meubels
en versieringen en schilderijen enzoovoort. Als laatste kwam zij in een tuinzaal
van kristal, waarin veel uitheemse planten waren. In ’t midden een waterresevoir
met een fontein erin die welriekende geuren verspreidde. Rozina doopte haar
fijnen zakdoek erin, die nu zoo’n heerlijke geur had, dat alle odeurs ginds in de
stad er niets bij waren.
Zij ging nu weer terug naar de eetzaal, daar het al middag was geworden. Het
diner stond al gereed: Rozina kwam ’t voor of ’t een koninklijk maal was,
zoveel gerechten, en confitures, geleien, taarten, desserts, allerleisoort fijne
wijnen. De tafels en al de spijzen waren versierd met levende schoone bloemen,
bouquetten, bloemkorfjes enzoovoort. Rozina ging na het 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 dezen geen
roeiriemen, maar aan ’t voorste deel gouden linten. Op elk lint stond een zilve-
ren zwaan getekend waaruit zij begreep, dat zij de twee witte zwanen die op ’t
water dreven ervóór moest spannen. Zij deed dit. De dieren gehoorzaamden
gewillig en dreven de boot voorttrekkende statig naar ’t eiland. Rozina in haar
prachtige kleeding van lichtblauwe zijde, met diamanten bezet en daarbij van
slanke en buitengewoone schoonheid, geleek in den boot met de twee zwanen
ervoor een wonderschoone waterfee die naar haar waterpaleis zweeft.

Bakker stileerde de vertellingen die hij optekende daarentegen niet of nauwelijks,
al was het maar omdat hij daar geen tijd voor had. Slechts een klein deel van de
verhalen die hij inzendt berusten op persoonlijke herinnering. Het merendeel van
de verhalen verzamelt hij bij oudere zegslieden in zijn omgeving. Voorts heeft
Bakker van alle respondenten veruit het meeste materiaal opgestuurd naar
Boekenoogen, die daar voor de publicaties in Volkskunde veelvuldig uit heeft
kunnen putten. In het navolgende zal dieper worden ingegaan op de drie domi-
nante genres uit de collectie Bakker: de sprookjes, de sagen en de grappige vertel-
lingen (moppen).
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De sprookjes

Sprookjes behoren net als andere volksverhalen (sagen, moppen enzovoort) bij
uitstek tot het internationale vertelgoed. De sprookjes die in Nederland verteld
werden, kwamen doorgaans ook in andere delen van Europa voor. De mondelinge
overlevering trekt zich wat dit aangaat weinig van grenzen aan.

Eén van de belangrijke kenmerken van een sprookje is, dat de gebeurtenissen
zich doorgaans afspelen in een onbestemd (pre-industrieel) verleden op een onbe-
stemde plaats. In dit opzicht onderscheidt het sprookje zich van de meeste sagen,
die juist wel aan een bepaalde tijd en een zekere plaats gebonden zijn. Een sprookje
wordt zowel door verteller als door de luisteraars in principe als fictief ervaren - dit
vaak in tegenstelling tot de sage. De hoofdrolspelers in de sprookjes zijn veelal
geen historische personages, maar fictieve personen die slechts bij uitzondering
een gefixeerde naam meekrijgen. Niet zelden behandelen sprookjes een conflict,
een probleemsituatie of een opdracht, die aanleiding geeft tot een reeks van avon-
turen - waarin magie een rol kan spelen - en die de held of heldin tot een goed einde
moet zien te brengen. In het sprookje gaan het alledaagse en het wonderbaarlijke
vaak probleemloos in elkaar over: als de held met een bovennatuurlijk fenomeen
wordt geconfronteerd, wordt daarmee tamelijk laconiek omgesprongen, alsof het
de gewoonste zaak van de wereld is. De afloop van een sprookje is in de regel
optimistisch: de heldin trouwt met de prins, de held heeft de draak verslagen, of de
arme man kan de rest van zijn bestaan in weelde leven. Niet zelden leveren sprook-
jes een bepaald sociaal commentaar op de maatschappelijke verhoudingen. De
kloof tussen rijkdom en armoede en tussen goed en kwaad is groot. In tegenstel-
ling tot de werkelijkheid van alledag kan in sprookjes de arme verachte held uitein-
delijk tot rijkdom en groot sociaal aanzien komen. Zijn slimheid en moed kunnen
hem zelfs tot de koningstroon brengen. Het goede kan zegevieren, en het kwaad
kan verslagen worden. In zeker opzicht verwoorden sprookjes de wensdromen
van de gewone man en vrouw.3

Wat meteen opvalt in de collectie Bakker is dat juist de (thans) meest bekende
sprookjes erin ontbreken. Men zal vergeefs zoeken naar sprookjes als Roodkapje,
Doornroosje, Hans en Grietje, Assepoester en Sneeuwwitje. Van latere verzamelaars
is wel bekend dat zij bepaalde sprookjes negeerden omdat de kans klein was dat ze
uit de mondelinge overlevering stamden. Toen op 28 september 1971 de Friese
verteller Anders Bijma uit Boelenslaan het sprookje van Roodkapje vertelde, rea-
geerde verzamelaar Ype Poortinga met de woorden: “Ja, dat is wol ’s ’n verhael, eh,
dit is út een boekje, dacht ik, net?” Poortinga nam het verhaal wel op de band op
en maakte er in het klad een afschrift van, maar hij heeft het verhaal nooit gepubli-
ceerd, zeer waarschijnlijk omdat het uit een boekje stamt. Het is best mogelijk dat
Bakker ook zo te werk is gegaan: verhalen die al te duidelijk niet uit de mondelinge
overlevering afkomstig waren, kan hij hebben genegeerd. En toch heeft Bakker bij
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bepaalde optekeningen van verhalen zelf al naar een mogelijke schriftelijke bron
gewezen. Hij was dus in elk geval niet erg consequent in zijn selectie. Verder
vinden we in Bakkers collectie bijvoorbeeld weer wel de sprookjes over de Wolf en
de Zeven Geitjes, de Visser en zijn Vrouw en Tafeltje Dekje. Wel is de optekening
van het eerstgenoemde sprookje uiterst summier en opent met de opmerking tot
Boekenoogen: “Van den wolf met de zeven geitjes, kent u zeker?”4 De bekendheid
van bepaalde sprookjes in het heden impliceert niet noodzakelijk een even grote
populariteit in het verleden. Het is dus evengoed mogelijk dat Bakker sprookjes als
Roodkapje en dergelijke daadwerkelijk niet te horen heeft gekregen.

De door J. van der Kooi al eerder geconstateerde voorkeur voor novellesprookjes
boven wondersprookjes in de Noordelijke Nederlanden, wordt door het corpus
van Bakker alleen maar bevestigd.5 Ook het grappige sprookje is - geheel volgens
de verwachting - in Waterland populair geweest. Minder geliefde genres lijken,
naast het wondersprookje, het legendesprookje en het domme duivel-sprookje te
zijn geweest.6 Het lijkt niet onaannemelijk dat deze subgenres inhoudelijk beter
hebben kunnen aarden in katholieke dan in protestantse ondergrond. De hoeveel-
heid diersprookjes tenslotte kan als min of meer gemiddeld worden aangemerkt.
In het navolgende zal worden ingegaan op enkele bijzondere aspecten van het
sprookjes-corpus uit de collectie Bakker.

Bijzondere vertellingen

Zo’n 93 vertellingen uit de collectie Bakker kunnen tot het genre van het (eigen-
lijke) sprookje gerekend worden. Dat wil zeggen dat zij in de internationale
volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson een nummer toegewezen kun-
nen krijgen tussen at 1 en at 1200. De verhalen die thuishoren tussen at 1200 en
at 2000 worden tot het grappige sprookje of de mop gerekend, en zullen later aan
bod komen.

Onder die 93 eigenlijke sprookjes bevinden zich er niet minder dan 29 die geen
type-nummer kunnen krijgen, omdat de diverse catalogi er niet in voorzien. Op
zichzelf is dit geen abnormaal verschijnsel - geen catalogus is immers uitputtend.
Maar wat wel opvallend is, is dat van die 29 sprookjes er 23 afkomstig zijn van
verteller Dirk Schuurman. In het vorige hoofdstuk is al verondersteld, dat Schuur-
man een tamelijk traditiegetrouw verteller was. Van de internationaal gekende
sprookjes vertelt hij doorgaans geen buitengewoon afwijkende versies. Het ver-
moeden rijst dus dat hij ook nooit eerder opgemerkte en gecatalogiseerde sprook-
jes op zijn repertoire heeft gehad.

In elk geval hebben 64 sprookjes wel een plaats kunnen krijgen in de
(inter)nationale verhaal-traditie. Zeven sprookjes-typen konden worden geïden-
tificeerd dankzij de uit 1984 stammende catalogus van Van der Kooi van Friese



97De collectie volksvertellingen

volksverhalen. Van der Kooi heeft veel nieuwe verhaaltypen naar boven gebracht
en in zijn catalogus opgenomen. Drie van de Waterlandse sprookjes die hierdoor
geïdentificeerd kunnen worden, zijn dierverhalen: De lichte broden (vdk 237a*),
Toen de hemel van koper was (vdk 237b*) en De muis en de kikker in de aars en
de vagina (vdk 282d*). Eén sprookjes-type behoort tot het legende-sprookje: Het
mannetje (vrouwtje) in de maan (zon) (vdk 777a*). Nog eens twee verhalen zijn
novelle-sprookjes en gaan over De dankbare bedelaar (vdk 942*) en De appel-
vangproef (vdk 958g*). Resteert nog een domme-duivelsprookje: Voor de haan
kraait boerderij bouwen (vdk 1191a*).7 Van de in Friesland reeds gevonden sprook-
jes, zijn de Waterlandse versies van Toen de hemel van koper was8 en De muis en
de kikker in de aars en de vagina thans het oudst. Het eerste verhaal hoorde Bakker
in 1901 van H. Eysker, het tweede verhaal herinnerde Bakker zich uit zijn Leidse
studententijd (opgetekend 1899).

Onder de door Bakker gevonden vertelstof bevinden zich bijzondere en unieke
versies. In het vorige hoofdstuk is al gewezen op de vertelling van Jan Lof over de
man die de beer leert om suikerbollen te bakken. Niet minder dan vier sprookjes-
typen zijn hier op een ongeëvenaarde manier door elkaar geklutst (at 38, at 151,
at 156 en at 1159). Evenzeer is al gememoreerd dat het sprookjestype at 901, The
taming of the shrew, slechts eenmaal in Nederland uit de mondelinge overlevering
is opgetekend, en wel door Bakker bij Schuurman in 1901. Even uniek is Schuur-
mans versie van at 567, The Magic Bird-heart, en de anoniem overgeleverde versie
van at 805, Joseph and Mary Threaten to Leave Heaven. Nog unieker is het al
aangeroerde sprookje over De jongen en zijn arend, want dit verhaal is wel twee-
maal opgetekend door Bakker in 1899 en 1901, maar het komt als sprookjestype
niet in de catalogi voor.

Zoals gezegd was het vooral Dirk Schuurman die sprookjes heeft verteld, die
niet in de catalogi zijn terug te vinden. Een voorbeeld van zo’n unieke vertelling
verloopt kort samengevat aldus: een rijke heer heeft een prettig leven met zijn
vrouw en twee kinderen. Maar allerlei mensen vertellen de man gemene roddels
over zijn vrouw. De man besluit zijn vrouw te vermoorden. ’s Nachts sluit hij haar
in een kist op en gooit deze in de rivier. De kist drijft naar een vreemd land, waar
de vrouw weer uit de kist weet te komen. Ze blijft in dit land en treedt in dienst bij
een dokter. Inmiddels heeft de man diep berouw gekregen over zijn daad. Tot
overmaat van ramp worden zijn kinderen ernstig ziek. Geen dokter blijkt in staat
hen te genezen. Ten einde raad plaatst de man een advertentie om hulp. De vrouw
leest dit en vraagt aan de dokter wat er tegen de ziekte te doen is. De dokter noemt
een probaat middel en laat de vrouw naar huis reizen om haar kinderen te genezen.
De vrouw verkleedt zich als man, dient zich bij haar echtgenoot aan als arts en
geneest de kinderen. Dan vertellen ze elkaar hun wederwaardigheden. De man
hoort details die alleen zijn vrouw kan weten. Dan maakt zij zich bekend en ze
leefden nog lang en gelukkig.9



98 Vertelcultuur in Waterland

Het betreft hier overduidelijk een novelle-sprookje: een realistische en avon-
tuurlijke vertelling. Het is bepaald niet uitgesloten dat het verhaal zijn oorsprong
vindt in een tot op heden niet gesignaleerd volksboekje. Datzelfde zou kunnen
gelden voor Schuurmans vertelling die kort gezegd hier op neer komt: een rijke
heer maant zijn zoon dat hij eens een echtgenote moet gaan zoeken. Hij wil wel een
meisje dat wil trouwen om hemzelf, maar niet om zijn geld. Daarom gaat de jongen
zich als knecht in een stad verhuren. Op zeker moment komt hij te werken bij een
familie waar hij verliefd wordt op de jongste dochter. De meisjes hebben een pop
die ja kan knikken en nee schudden. Als de jongste dochter vraagt of haar toekom-
stige vrijer in de stad, in de straat, in huis woont, is het antwoord steeds ja. Dat
moet dus de nieuwe knecht zijn. Haar zusters plagen haar erom. Nadat men erach-
ter komt dat de knecht heel mooi kan pianospelen, worden de knecht en het meisje
verliefd op elkaar. Het meisje wil met hem trouwen, ook al bezit de knecht alleen
maar een viool. Ze trekken door het land: hij speelt viool en zij zingt. Uiteindelijk
komen ze bij het huis van zijn ouders. Het personeel en de ouders doen nog even
of ze de jongen niet kennen, maar dan komt uit dat het meisje een voorname en
rijke jongen heeft gehuwd. Het wordt een gelukkig huwelijk.10

Dit zijn slechts twee min of meer representatieve voorbeelden van de 23 niet te
identificeren sprookjes die Schuurman heeft verteld. Ook het tweede voorbeeld is
een typisch novelle-sprookje. Voortgezet onderzoek zal moeten uitwijzen of deze
vertellingen vaker mondeling hebben gecirculeerd, en of er eventueel een schrifte-
lijke bron in almanakken, feuilletons of colportage-lectuur valt aan te wijzen.

Tendens tot rationalisering

In 1899 tekent Bakker een vertelling op over Dronken Gerrit,11 die aldus begint:

Daar was eens een matroos, die Dronken Gerrit genoemd werd. Op een keer
aan wal zijnde, zag hij een tumult en een ophooping van menschen.
“Wat is hier aan de hand?” vroeg hij.
“O, daar is een oud wijf die van den steen gesneden moet, alias dood gemaakt,
omdat ze haar schuld niet betaalt.”
“Is het anders niet? Dan zal ik het wel betalen.”
Dit gebeurde en de vrouw was vrij. ’s Avonds uit de kroeg komend, kwam hem
een schim op zijde die op het oude vrouwtje geleek.
“Wat moet je?”
“Ik bedank je wel voor wat je gedaan hebt, en als het noodig is, kan je op mijn
hulp rekenen.”
“Loop naar den bliksem,” zei de matroos en liep weg.
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Later sluit Gerrit zich aan bij een roversbende, die een ontvoerde prinses gevangen
houdt, die zich voedt met aardappelschillen. Als Gerrit het vertrouwen van de
rovers heeft gewonnen door zelf ook te roven, bevrijdt hij de prinses en gaat
incognito met haar in de stad wonen; ze trouwen en krijgen een kind. Als Gerrit
zijn mond voorbij praat, nodigt een kapitein hem en de prinses uit op zijn schip.
De kapitein vangt de prinses om de premie op te strijken. Gerrit weet met een list
van het uitvarende schip te ontkomen. In een bootje komt hij in het land waar de
prinses is teruggebracht bij haar vader. Er wordt al feestgevierd.

Opeens kwam een vrouwtje aan zijn zijde loopen en zeide: “Gij denkt: had ik
nu mijn kind maar.”
“Dat is zoo,” zei Gerrit, “maar hoe weet jij dat?”
“Ja,” zei ze, “ik ben het vrouwtje dat naar den bliksem kon loopen, maar dat
heb ik je vergeven omdat je een ronde zeeman bent.”

Het dankbare oude vrouwtje bezorgt Gerrit vervolgens zijn kind terug. Tijdens de
feestviering geeft de prinses aan Gerrit geld en het kind een kus. Gerrit vraagt
audiëntie bij de koning en wordt aan tafel genood. De gasten moeten hun levens-
verhaal vertellen. De kapitein vertelt de lotgevallen van Gerrit als de zijne. Gerrit
vertelt hetzelfde verhaal. De prinses bekent dat Gerrit de waarheid spreekt. Er
wordt overgetrouwd, het kind wordt gehaald. De kapitein wordt gestraft: eigen-
lijk wil men hem in kokende olie gooien, maar op voorspraak van de prinses wordt
hij slechts kaalgeschoren en bij de wolven het bos ingestuurd.

Dit sprookje lijkt een duidelijk novelle-sprookje te zijn, met veel avontuur en
zonder magie of wonderbaarlijke gebeurtenissen. Op het eerste gezicht komt Bak-
ker dan ook met een vreemde interpretatie als hij veronderstelt dat het oude vrouwtje
eigenlijk een watergeest is.12 Als men de verhaallogica aan een streng onderzoek
onderwerpt, dan wordt het inderdaad moeilijk om op natuurlijke wijze te verkla-
ren hoe het oude vrouwtje in het ene land gered wordt, en in een ander, vreemd
land plots weer als helper kan opduiken. Dit brengt Bakker dan tot zijn bovenna-
tuurlijke verklaring. Het sprookje wordt met die interpretatie een wondersprookje,
en binnen de traditie van het verhaal klopt dat ook. De vertelling is namelijk een
versie van het wondersprookje dat internationaal bekend staat als at 506b, The
Princess Rescued from Robbers. Dit sprookjestype behoort dan weer tot het
sprookjescomplex van at 506, The Rescued Princess. Een min of meer vast element
in deze sprookjestypen is het motief van de Dankbare Dode. In Aarne & Thompson
staat het aldus geformuleerd: “The Grateful Dead Man. (a) The hero ransoms a
corpse from creditors who refuse its burial. (b) The grateful dead man in the form
of an old man, a servant, or a fox later helps the hero on condition that they are to
divide all winnings.”13 Een dankbare dode blijkt een gangbaar element binnen de
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traditie van dit sprookje en juist dit bovennatuurlijke element maakt het dan tot
een wondersprookje.

Hiermee lijkt het verhaal over Dronken Gerrit weer in het gareel van de traditie
gebracht te zijn, maar het is de vraag of dat niet met wat al te veel geweld is gebeurd.
Waarom is het oude vrouwtje een watergeest? Omdat zij een zee heeft moeten
oversteken? Waarom is zij dan geen heks? Oude vrouwtjes zijn in sprookjes vaker
heksen dan watergeesten. En heksen kunnen vliegen of desnoods vliegensvlug
varen. Maar waarom mag het oude vrouwtje niet gewoon een oud vrouwtje zijn?
Nergens lijkt het verhaal bewust aan te sturen op een bovennatuurlijk handelings-
verloop. Wie te hoge eisen gaat stellen aan de interne verhaal-logica van sprookjes,
draait daarmee vervolgens de meeste verhalen de nek om. Sprookjes bestaan bij de
gratie van fantasie en fictie. En dan kan het gebeuren dat een helpend oud vrouwtje
heel toevallig net op de juiste plaats en net op de juiste tijd opduikt, als de nood
voor de held het hoogst is. In het geval van het sprookje van Dronken Gerrit zou
ik veel liever andersom willen redeneren. Alhoewel deze vertelling thuis hoort in
de traditie van het wondersprookje, worden in de Waterlandse versie de
bovennatuurlijke elementen dusdanig genormaliseerd, dat de vertelling in het
domein van het novelle-sprookje terecht kan komen. We kunnen in dit geval
spreken van een tendens tot ‘rationalisering’ of ‘onttovering’ van de sprookjesstof.
Hierdoor neemt het realisme van de vertelling toe.

Het is niet zo dat deze tendens tot rationalisering in alle Waterlandse sprookjes
is doorgedrongen, maar het is toch opvallend dat het verschijnsel vrij vaak gecon-
stateerd kan worden. Dat betekent overigens niet dat ‘rationalisering’ bij uitstek
een tendens is die zich locaal tot Waterland beperkt - het is veeleer een trek die zich
ook op breder regionaal gebied kan voordoen. Als eerste voorbeeld bezien we de
sprookjes van het type at 720, My Mother Slew Me, My Father Ate Me; The
Juniper Tree, waarvan Bakker drie versies verzamelde.14 Het sprookje vertelt ge-
woonlijk hoe een (stief)moeder haar zoontje vermoordt door zijn hoofd af te
klemmen met de deksel van de appelkist. Vervolgens trekt zij soep van hem. De
botjes worden door het zusje onder een struik begraven. De soep wordt door het
gezin (of alleen de vader) gegeten. Uit de botjes groeit een vogeltje (in het Zuiden
soms een engeltje), dat een liedje kan zingen over zijn stiefmoeders moord en zijn
vaders kannibalisme. Het vogeltje gooit geschenken door de schoorsteen voor
vader en zusje. De stiefmoeder krijgt evenwel een molensteen op haar hoofd ge-
worpen en is dood. Hierna gebeurt het wel dat de vogel weer in de jongen veran-
dert. De Waterlandse versies zijn aan de ene kant wat gruwelijker. In twee versies
wordt het jongetje, uit kwaadaardigheid van de stiefmoeder of voor straf, aldus
gedood: hij moet het hakblok en de bijl halen, en hij wordt langzaam aan stukken
gehakt, te beginnen met zijn hand. Aan de andere kant lijkt het alsof in de verhalen
het wonderbaarlijke tot een minimum beperkt wordt. Om een wederopstanding
of metamorfose konden de vertellers niet heen, en ook niet om het lied, maar daar
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blijft het dan ook meestal bij. In twee gevallen verandert de vermoorde jongen in
een vogeltje, in het andere geval komt het jongetje weer als zichzelf tot leven. Eén
vertelling eindigt simpelweg met het beschuldigende liedje. In de andere verhalen
volgen ook nog beloning en straf. Van een metamorfose van het vogeltje terug in
de jongen is in ieder geval nergens sprake.

Een nog duidelijker voorbeeld is het legendesprookje dat bekend staat als at
780, The Singing Bone. Kern van het verhaal is gewoonlijk dat iemand door een
familielid uit afgunst of hebzucht wordt gedood en begraven. Later vindt een
herder op deze plaats een bot, waar hij een fluit van snijdt. Als hij erop blaast,
klinkt er een lied waarin de moord aan het licht wordt gebracht. Hierop krijgt de
moordenaar zijn gerechte straf, vaak de doodstraf. De Waterlandse versie uit 1899
verloopt aldus: een broer en een zus krijgen allebei een kadootje. Het broertje
krijgt een gouden horloge, en het zusje krijgt een “spulletje van Cecilia”.15 Als zij
gaan wandelen op het kerkhof, eist het broertje het speeltje van zijn zusje op. Het
meisje weigert het af te staan, maar de jongen pakt het af en duwt zijn zusje in een
vers gedolven graf. Thuis raakt men ongerust over de verdwijning van het meisje.
Als men gaat zoeken, hoort men een stem uit een graf komen: “Het spulletje van
Cecilia is mijn de bittere dood.” Het meisje wordt uit de kuil gered, en het broertje
wordt er voor straf ingegooid.16

Deze Noord-Hollandse versie vertoont enkele trekken die vaker voorkomen
in de Lage Landen. Ten eerste het kadootje dat de afgunst wekt: het is vaak een
voorwerp met een fantasie-naam. Zo komen we de volgende benamingen tegen:
een spulletje van Sefilia, een flesje van Victoria, het gouden kruisje Fiblion (var.
Fibelion, Philédon), het kruis van Sintedelia, een kruisje van Fideldideldom, een
gouden kruis van Venasdon, een roosje Violet en een bloempje van Cedrea. Ten
tweede wordt de misdaad wat minder vaak met een versje geopenbaard, en regel-
matiger met een klacht in proza. En ten derde is het slachtoffer dat spreekt vaak
(nog) niet dood, maar levend en kan derhalve gered worden. Vooral in de laatste
twee gevallen - zingend botje van overledene versus roepend en nog levend mens
- kan er gesproken worden van een tendens tot rationalisering en ‘onttovering’ van
het sprookje.17 J.R.W. Sinninghe vermoedt dat de mondelinge traditie hier is beïn-
vloed door een (nog ongeïdentificeerde) literaire bron.18

Bakker heeft al niet veel legendesprookjes kunnen optekenen, maar in het
merendeel van de gevonden verhalen is van een religieuze inslag weinig te merken.
Nu is dat ook niet altijd noodzakelijk, maar het valt toch op dat Bakker juist die
legendesprookjes gevonden heeft, waarin de relativerende humor domineert. Een
voorbeeld is at 805, Joseph and Mary Threaten to Leave Heaven. Kort geparafra-
seerd verloopt de versie van de anonieme verteller zo: Jozef verlaat de hemel om te
gaan drinken. Hij komt telkens dronken terug. Petrus vindt het maar niets. Op de
derde dag wil Petrus Jozef niet binnenlaten. Maar Jozef dreigt: als ik er niet in mag,
haal ik mijn Zoon uit de zaak, en dan is het gedaan met je nering.19
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Twee andere legendesprookjes zijn versies van het type at 750a, The Wishes.
De versie die Dirk Bregman vertelde over de hebzuchtige en pissende - en derhalve
weinig heilige - Sint Margriet is in het vorige hoofdstuk al behandeld. De andere
versie is weer afkomstig van Dirk Schuurman en gaat in het kort zo: een ontevre-
den echtpaar krijgt een fee op bezoek: de man mag drie dagen achtereen een wens
doen. De volgende ochtend begint de hebberige vrouw hem meteen op te jutten,
waarop hij zegt: schei uit, ik zou eerst wel eens wat lekkers te eten willen hebben.
Dit blijkt de eerste wens: een gedekte tafel verschijnt. De volgende morgen zorgt
de vrouw dat de man meteen te eten heeft. Dan begint ze hem weer aan zijn kop te
zeuren. De man wordt het beu en wenst dat het hoofd van zijn vrouw achterstevo-
ren komt te staan, hetgeen geschiedt. De hele verdere dag loopt zij te klagen. De
derde dag moet de man zijn laatste wens benutten om het hoofd van zijn vrouw
weer recht te zetten.20 Het enige religieuze aspect aan dit verhaal is de verspreking
die Schuurman in het begin maakt als hij het heeft over “een engel, of hoe noem je
zoo’n ding? - een fee zel ik maar zegge”. In veel versies van dit sprookjestype zijn
het Christus en Petrus die de gastvrijheid van het echtpaar belonen met drie wen-
sen. Maar in de Waterlandse versie ontbreken zij en zien we de humor een alles
overheersende rol spelen. De moraal van het verhaal luidt dat hebzuchtige mensen
het geluk niet nut zijn.21

In het Waterlandse sprookjesmateriaal ontbreken de meeste wondersprookjes
die thans tot de canon behoren, zoals Repelsteeltje, Doornroosje en Sneeuwwitje.
En ook de meeste kindersprookjes ontbreken, zoals Roodkapje, Hans en Grietje
en Klein Duimpje en de Reus. Wat dat aangaat zou men voorzichtig kunnen
veronderstellen dat Bakker vooral volwassenen-repertoire te horen heeft gekre-
gen. Maar evengoed ontbreken versies uit de grote wondersprookjes-clusters als
de Drakendoder (at 300), de Magische Vlucht (at 313) en de Gouden Vogel (at
550). Nogmaals zij hier benadrukt dat het magische, wonderbaarlijke en religieuze
niet systematisch is weggewerkt uit de Waterlandse sprookjesschat - in het hierbo-
ven geparafraseerde verhaal komt bijvoorbeeld wel een fee voor die wensen kan
vervullen. Wel valt er regelmatig een tendens te constateren tot rationalisering en
onttovering. Een verhaal moet in veel gevallen wel ‘waarschijnlijk’ blijven, of
anders dan toch om te lachen zijn. Deze tendens sluit aan bij het algemene beeld
van een (nuchtere) voorkeur voor realistische, spannende en grappige vertellingen,
minder een hang naar het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke in fictie. Dat hoeft
niet te betekenen dat er in Waterland geen geloof werd gehecht aan bovennatuur-
lijke fenomenen - dit zal hierna nog blijken bij de sagen.
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Ali Baba op klompen: couleur locale en variatie

Sprookjes staan bekend als verhalen over ridders en jonkvrouwen, prinsessen en
koningen. Dat de meeste sprookjes zich in een feodaal, of tenminste pre-industri-
eel decor afspelen, is wel juist. Maar in de Waterlandse sprookjes komen toch
betrekkelijk weinig ridders en jonkvrouwen voor. De helden in de sprookjes zijn
doorgaans boeren, knechten, dienstmeiden, soldaten, zeelui en kleine ambachts-
lieden - de mensen waarmee verteller en publiek zich het gemakkelijkst konden
identificeren. De meeste van deze verhaalpersonages lopen gewoon rond in het
agrarische milieu van Noord-Holland. In een landschap waar Ali Baba natuurlijk
geen Ali Baba kan heten.

Het Oosterse Duizend-en-één Nacht sprookje van Ali Baba en de veertig
rovers (at 676) heeft Bakker niet minder dan driemaal aangetroffen.22 In de versie
van Schuurman is de hoofdpersoon een arme kleermaker, en een hoogbejaarde
verteller uit Uitdam maakt er een houthakker van. Wat Jan Lof ervan gemaakt
heeft, weten we niet, want Bakker noteert nu alleen nog een verschil met de vorige
twee sprookjes. De kleermaker bij Schuurman ziet dertien rovers in de holle boom
verdwijnen. Even later vertrekken ze weer. De kleermaker gaat de holle boom
binnen en steelt goud en edelstenen. De rovers zijn boos als ze later merken dat
hun buit is gestolen. De kleermaker begint een herberg. Zijn broer, een schoenma-
ker, wil weten hoe hij plots zo rijk is geworden. De kleermaker vertelt het, waarna
de schoenmaker op zoek gaat naar de holle boom. Hij ziet dertien rovers naar
binnen gaan, maar merkt niet dat er slechts twaalf weer uitkomen. Als hij gaat
stelen, wordt hij gepakt. Nadat hij een volledige bekentenis heeft afgelegd, wordt
hij alsnog opgehangen. Zes rovers gaan in manden zitten en zes andere rovers gaan
met de manden naar de herberg. De manden worden in de schuur gezet, en de zes
rovers doen zich in de herberg te goed aan voedsel en drank. De meid vertrouwt
de manden in de schuur niet. Als ze voor de tweede keer gaat kijken, vraagt een
rover in de mand of het al zover is. De meid antwoordt ontkennend. De politie
wordt gealarmeerd en de rovers worden gevangen. Het laatste deel van de vertel-
ling wordt overigens niet altijd verteld en staat apart gecatalogiseerd als at 954,
The Forty Thieves.

Het mag duidelijk zijn dat in een Noord-Hollandse vertelling een berg als
schuilplaats enigszins uit de toon zou vallen. Voorts valt op dat er bij Schuurman
geen toverspreuk (“Sesam open u”) aan te pas komt om de holle boom te openen,
en te sluiten - ook hier lijkt de tendens tot rationalisering en onttovering weer toe
te slaan. Bij de Uitdammer verteller is er sprake van twaalf rovers die in het bos een
valluik binnengaan dat zich opent met de spreuk “Czaad open u”. De broer van de
houthakker gaat met een pakezel naar het bos om de rovers duchtig te bestelen.
Eenmaal binnen is hij echter de toverspreuk vergeten om het valluik te openen.
Vergeefs probeert hij: “Koolzaad open u, reepzaad open u, mosterdzaad open u.”
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De hebzuchtige broer wordt door de rovers gesnapt en gedood. Van Jan Lof meldt
Bakker alleen maar dat hij het verhaal vertelde met de formule “Hocus pocus
pilatus, open u”.

Vaardige vertellers weten sprookjes doorgaans een vertrouwde couleur locale
mee te geven. Zodoende loopt Ali Baba bij wijze van spreken op klompen door een
Noord-Hollands bos. Het mag opmerkelijk heten dat ook verheven personages
als de koning zich in weinig onderscheidt van de boer. Natuurlijk is de koning rijk
en woont hij in een paleis. Maar in de vertellingen blijken de gewone man en de
koning dezelfde taal te spreken. Zo vertelt een bejaarde Uitdammer over een
verdwaalde koning die een arme soldaat ontmoet. De koning maakt zich niet
bekend en doet zich voor als heer. Er ontspint zich de volgende dialoog:

“Waar gaan jij na toe?” zei de heer.
“Wel, ik moet nee de stad, deer de keuning woont,” zei de aar.
“Nou, dan ganen we samen,” zei de heer, “want deer moet ik ook nee toe. Maar
ik zou wel zegge: wat moet je deer uithangen?”
“Nou,” zei de aar, “ik ben zooveul as een gepensioneerd soldaat, en nou gaan
ik om verhooging van pensioen vragen an de koning, en as ie me dat niet geve,
dan gooi ik ers een stien voor zijn smoel die ik in me zak heb.”
“Dat zou ik niet doen,” zei de heer, “want dat mocht je je haggie kosten.”
“Dat ken me niks schelen,” zei de soldaat, “want as ik geen meer pensioen krijg,
gaan ik toch ook dood van den honger, en dan is het mijn krek gelijk op wat
voor manier ik an me endje kom.”

Als de soldaat en de koning in een herberg door rovers worden belaagd, weet de
soldaat ze uit te schakelen.

Toe zei de heer: “Jij benne toch een kerel. As ik jou was, zou ik morge die stien
maar in me zak houwe.”
“Wel nee,” zeidie, “die is voor de koning as ik geen pensioen krijg.”
Ze gonge nee de stad; de soldaat nee een herberg en de heer nee zijn huis.
Nou moet je weten, dat die heer de koning zelf was, dat toe ie in zijn paleis was,
zei die teuge zijn minister: “Als er aanstonds lui voor me komme, moet jij ze
maar ontvangen, en as er een soldaat komt om pensioen, dan moet je maar
zeggen, dat we dat niet geven kennen.”
Hij dacht bij zijn eigen: nou wil ik toch er es zien hoe of dat ofloopt, maar ik heb
niet veel zin om die stien zelf teuge me kop te krijgen.

De minister krijgt de steen voor zijn hoofd. Even later maakt de koning zich aan
de soldaat bekend, en als beloning voor het redden van zijn leven, mag de soldaat
tot zijn dood aan het hof blijven.23 Dit sprookje is tamelijk representatief voor de
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gemeenzame manier waarop gewone mensen en koningen in de sprookjes met
elkaar omgaan. Bakker heeft dit sprookjestype (at 952, The King and the Soldier)
in drie versies uit de mondelinge overlevering opgetekend.

Niet alleen sprookjes als Ali Baba, Mijn Moeder Doodde Mij en de Soldaat en
de Koning heeft Bakker in meerdere versies opgetekend. Ook van andere verhalen
noteerde hij de varianten; soms alleen een afwijkend motief, maar met enige regel-
maat schreef hij de vertelling weer helemaal uit. Dit is een sympathieke trek, want
verzamelaars hebben soms de neiging om ‘postzegels te verzamelen’ (typen te
scoren) en aan ‘dubbele postzegels’ geen boodschap te hebben. Viermaal tekende
Bakker bijvoorbeeld varianten op van het type at 366, The Man from the Gallows.24

In essentie komt het sprookje erop neer dat een overledene terugkeert om iets op
te eisen wat van hem of haar is.25 Deze griezelige vertelling kan een specifieke
performance vereisen, namelijk wanneer het bedoeld is als ‘schriksprookje’ of
catch tale. Zo heeft Bakker een versie genoteerd waarin een meisje wordt begraven
in een doodshemd met één mouw. Haar geest waart over het kerkhof onder het
klagelijk uitroepen van “Waar is mijn mouw?” Na de spanning te hebben opgedre-
ven is het de bedoeling om één van de toehoorders plotseling vast te grijpen en te
laten schrikken met de uitroep: “Daar zit mijn mouw!” In een andere variant
eindigt de zoektocht naar de mouw met de uitroep: “’t Is niet om de mouw, maar
om jou!” Nog een variante versie verhaalt over een man die zonder zijn gouden
beenprothese is begraven. Dat de stof zich ook leent voor een komische behandeling,
wijst de laatste optekening van Bakker uit. In dit sprookje raakt een domme vrouw
al haar boodschappen kwijt, en uit arren moede snijdt zij de bil van een overledene
af om maar wat vlees te kunnen eten. Die nacht komt de dode zijn bil opeisen, en
de vrouw weet haar vege lijf te redden door hem het restje bil terug te geven.

Als laatste voorbeeld van opgetekende varianten noemen we hier het verhaal-
type vdk 777a*, Het mannetje (vrouwtje) in de maan (zon), waarvan Bakker niet
minder dan vijf versies heeft opgetekend.26 Het sprookje wordt tot de legende-
sprookjes gerekend omdat de hoofdpersoon doorgaans een religieus gebod over-
treedt en daarvoor door God gestraft wordt.27 In de door Bakker opgetekende
versies wordt eigenlijk nergens met zoveel woorden gezegd dat de straf wordt
opgelegd door God. In twee versies is de hoofdpersoon op zondag (de christelijke
rustdag) hout aan het hakken of sprokkelen - hij wordt voor straf naar de maan
verbannen en daar is hij nog altijd te zien. In een derde versie gaat een man ’s nachts
riet stelen, maar omdat de volle maan zijn daden beschijnt, vervloekt hij de maan.
Sindsdien staat het gezicht van de dief op de maan afgetekend. In de twee laatste
versies belandt een man, gezeten op een snelgroeiende plant de maan. In het ene
geval luidt de verklaring dat zo het mannetje in de maan is ontstaan. In het andere
geval wordt verteld dat de man op de maan gaat maaien, haksel maakt van het stro,
dit aan elkaar knoopt en zo weer afdaalt naar de aarde. De naam van de man zou
Vondel Gaus wezen, en kennelijk zijn de zwarte vlekken in de maan de plekken
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waar hij gemaaid heeft. Overigens bevat deze vertelling ook een element uit het
leugensprookje at 1889e, Descent from Sky on Rope of Sand (Chaff). Datzelfde
motief treffen we ook weer aan in het komische leugensprookje over Boone Jan,
Poepe Jan en Are Jan,28 helaas een van de weinige absurde vertelling uit de Collectie
Bakker. Samengevat verloopt deze vertelling aldus: Boone Jan, Poepe Jan en Are
Jan zijn aan het houthakken. Een bijl vliegt los, raakt Boone Jan en die vliegt naar
de maan. Op de maan gaat hij koren zaaien, en als dat rijp is, maait hij het af. Hij
knoopt de halmen aan elkaar en laat zich naar beneden zakken. Het touw is niet
lang genoeg. Hij snijdt het boven los en knoopt het van onderen vast. Hij doet dit
zo lang, tot het touw alleen nog maar uit knopen bestaat. Dan laat hij zich vallen
en slaat een put in de aarde. Hij laat zijn nagels groeien en klimt daarmee uit de put.
Vervolgens eet hij zich dik en helpt Poepe Jan en Are Jan bij het knollen trekken.
Hij stopt het tweetal in zijn achterwerk en loopt over het land. Het knollen trekken
gaat hem niet snel genoeg en hij laat nog eens veertien mannen aanrukken. Omdat
het nog te langzaam gaat, wordt hij boos. Vanuit een boot begint hij de sloot uit te
baggeren. De modder gooit hij over de anderen heen, totdat ze dood zijn.

Zelfs in de geografisch en temporeel beperkte ruimte van Broek in Waterland
rond 1900 was Bakker in staat van de nodige sprookjestypen uiteenlopende va-
rianten op te tekenen. Ook in dat kleine stukje Noord-Holland blijkt maar weer
hoezeer variatie een wezenlijk onderdeel vormt van de mondelinge overlevering.

Een wezenlijke vraag is nog in hoeverre er in die mondelinge overlevering van
sprookjes invloed is aan te wijzen van bijvoorbeeld Perrault en de Grimms. Maar
op de samenhang tussen mondelinge en schriftelijke overlevering zal in het vol-
gende hoofdstuk dieper worden ingegaan.

Sociaal commentaar

Sprookjes zijn sinds de opkomst van het wetenschappelijke onderzoek naar volks-
verhalen in de vorige eeuw vanuit verschillende benaderingswijzen bestudeerd en
geïnterpreteerd. In het begin van het sprookjes-onderzoek is wel verondersteld
dat in sprookjes de volksziel het beste bewaard is gebleven. Als men de moderne
aangroeisels van sprookjes zou afpellen, dan zou men de oude Germaans-mytho-
logische vertellingen overhouden. Ook vanuit de psychologie zijn de sprookjes
bestudeerd door Freudianen en Jungianen, die er onderdrukte driften en wensen
uit het onderbewustzijn en het collectieve onderbewustzijn (de archetypen) in
hebben aangewezen. Vanuit de antroposofie werd geleerd dat sprookjes verbor-
gen boodschappen bevatten die een geheime antroposofische leer uitdragen:
ontsleuteling van de sprookjes zou leiden tot inzichten die lichaam en geest op een
hoger plan kunnen tillen. In al deze interpretaties draait het telkens om min of
meer verborgen informatie, en het is waarschijnlijk dat die informatie voor het
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merendeel van de gewone vertellers en luisteraars ook verborgen is gebleven. Nog
even afgezien van het feit dat rond 1900 de psychologische en antroposofische
theorievorming nog geen ingang had gevonden.

Een heel andere benaderingswijze was afkomstig van de Finse School: de his-
torisch-geografische methode. Bij deze vorm van onderzoek stond niet de inter-
pretatie van het sprookje centraal, maar de vraag naar de geografische versprei-
ding, de plaats van ontstaan en de oorspronkelijke vorm. Meer aandacht voor de
inhoud van sprookjes is er gekomen vanuit de hoek van de antropologen en de
sociaal-historici. Met name de laatsten hebben aandacht gevraagd voor de weer-
spiegeling van de historische realiteit in sprookjes (wolven, stiefmoeders e.d.). Dit
benadert de manier waarop volkskundigen tegen sprookjes aankijken, met dit
verschil dat de laatsten ook nadrukkelijk oog hebben voor de ‘fabulierende’ en
kunstzinnig-fantasievolle kant van volksverhalen.29

Een sprookje is te beschouwen als een cultuurhistorisch document, waarin via
fictie uitspraken worden gedaan over de realiteit. Over hoe de realiteit is, of idea-
liter zou moeten of kunnen zijn. Sprookjes gaan over machtsverhoudingen, tussen
de knecht en de boer, tussen de boer en de koning. Sprookjes gaan over domheid
en slimheid, armoede en rijkdom, recht en onrecht, slachtofferschap en erkenning,
honger en welvaart, jeugd en ouderdom. Kortom: het sprookje als voertuig voor
sociaal commentaar.30 Niet zelden is het sprookje ook een verwoording van een
wensdroom: een verlangen naar lotsverbetering, maar vaak ook een hunkering
naar het praktisch onbereikbare. Geen beter voorbeeld van een (schier onmoge-
lijke) sociale sprong voorwaarts, dan het geijkte sprookjesslot met het huwelijk
tussen een gewone jongen en een prinses, of een gewoon meisje en een prins.
Waarbij het perspectief dan altijd ligt bij de gewone sterveling, met wie verteller en
luisteraar zich het gemakkelijkst identificeren.

Een voorbeeld van een sprookje met een duidelijk social statement is de licht
komische vertelling van Dirk Schuurman over een arme jager.31 Het sprookje
verloopt aldus: een rijke jager heeft een gans geschoten. Hij brengt de gans naar de
bakker om te laten bakken. De bakker legt de gebraden gans voor het raam. Een
arme jager, die niets gevangen heeft, slaat de ruit in en steelt de gans. De bakker kan
de dief niet achterhalen en doet aangifte. Een agent weet de dief te pakken. De arme
jager bekent niet maar vertelt: er kwamen ganzen tegen de ruit tikken en “kom
nou, kom nou” roepen toen ze hun kameraad zagen liggen. De gebraden gans is
met hen meegevlogen, en toen heeft de arme jager hem uit de lucht geschoten. De
jager wordt naar de rechter geleid, maar onderweg tracht hij te ontsnappen: hij
vlucht een huis in, maar loopt daar een rijke, oude juffrouw ondersteboven. Ook
zij klaagt de jager aan. De rechter blijkt net zo arm als de jager. Als ieder zijn
verhaal heeft gedaan, spreekt de rechter de arme jager vrij omdat hij het heel
plausibel vindt dat een gans liever in de lucht vliegt. De bakker krijgt een geldboete
omdat hij niet goed op andermans spullen heeft gepast. De rijke juffrouw krijgt
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een flinke geldboete omdat ze een gevangene gelegenheid had gegeven om te ont-
snappen.

Dit novellesprookje valt niet te identificeren aan de hand van de volksverhalen-
catalogi. Schuurman roert met deze vertelling de thema’s van armoede en klasse-
justitie aan. De diefstal van de gans geschiedt uit nood, maar in de rigide justitiële
praktijk van alledag zal de dader daar allicht voor bestraft worden. Justitie en wet
zijn er om het establishment te beschermen. De wensdroom is ditmaal gelegen in
het feit dat de rechter ook onbemiddeld is en kan navoelen wat armoede lijden
betekent. Het verhaal van de arme jager wekt bij hem gevoelens van mededogen en
solidariteit op. En derhalve gebeurt wat de arme mens zou wensen, maar wat in de
praktijk nooit gebeurt: de armlastige wordt vrijgesproken en de ‘vermogende klasse’
wordt beboet - daar moeten echter wel creatieve en oneigenlijke juridische argu-
menten aan te pas komen.

In 1902 vertelt Schuurman een (ongeïdentificeerd) novellesprookje met een
vergelijkbare thematiek.32 Een woekeraar heeft op gemene wijze een weduwe tot
de bedelstaf gebracht. Ze dreigt haar huis te worden uitgezet. Twee jongens willen
haar helpen door de woekeraar op een eerlijke manier geld afhandig te maken. Ze
verkleden zich als spoken en posteren zich in zijn schoorsteen en voor zijn raam.
Met lawaai jagen ze de woekeraar schrik aan. Ze laten een zak zakken die de
woekeraar net zo lang met geld moet vullen tot er genoeg in zit. Vervolgens leggen
ze de zak met geld stiekem in het huis van de weduwe (want anders zou ze het geld
niet aangenomen hebben). Het verhaal gaat over rijkdom en armoede, hebzucht en
behoeftigheid, uitbuiting en onderdrukking, eerlijkheid en oneerlijkheid. In de
optiek van de verteller is het onethisch om (rechtmatig) geld op te eisen als dat
betekent dat men de ander financieel en sociaal ten onder laat gaan. De arme
weduwe is de (sympathieke) underdog, maar moreel de meerdere van de woekeraar,
want zij zou onverdiend (en mogelijk gestolen) geld niet aannemen. De verteller
stelt medogenloze hebzucht aan de kaak, en pleit impliciet voor clementie met de
armen. Daar dit goedschiks niet lukt, moet het in de vertelling maar via een list
geschieden. In moreel opzicht (niet in juridisch opzicht) wordt de weduwe recht
gedaan.

In een ander novellesprookje (evenmin te typeren) van Schuurman staat het
thema van uiterlijke en innerlijke ‘schoonheid’ centraal.33 Hij vertelt over een
koning die drie zoons heeft. Twee zijn recht van lijf en leden, maar ze willen niet
deugen. Een zoon is gebocheld, maar braaf. Het wordt tijd dat ze gaan trouwen.
Een naburige koning zendt bericht dat de zoon (bedoeld wordt: de deugdzame
gebochelde) gestuurd moest worden om met zijn dochter te trouwen. De eerste
zoon wordt gestuurd, maar moet terug. Ook de tweede zoon wordt weer terug-
gezonden. De naburige koning dreigt met oorlog als de gebochelde zoon niet
gestuurd wordt. Dit gebeurt. De gebochelde zoon trouwt de prinses en ze krijgen
een gelukkig huwelijk. Het sprookje is een commentaar op het gangbare gebruik
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om mensen in de eerste plaats op hun uiterlijk te beoordelen. In de vertelling wordt
het goede voorbeeld gegeven: de ‘onaanzienlijke’ wordt op zijn goede inborst
beoordeeld: het uiterlijk is vaak maar schijn.

Vervolgens een novellesprookje van Schuurman over sociale verschillen: een
student wordt verliefd op de dochter van een voddenraper, maar krijgt van zijn
ouders geen toestemming om met haar te trouwen. Zodra hij afgestudeerd is, zet
hij de trouwplannen toch door. Als hij om geld vraagt, blijken zijn ouders geen
trouwerij te kunnen bekostigen. Maar de voddenman kan het huwelijk wel bekos-
tigen, en zo zijn ze getrouwd.34 Impliciet spreekt het sprookje de wens uit naar
nivellering van het (kunstmatige) onderscheid in sociale rangen en standen. Op de
voddenraper en zijn dochter wordt door beter gesitueerden neergekeken, maar het
onderscheid blijkt op niets gebaseerd. De voddenraper is niets minder dan andere
mensen, en blijkt uiteindelijk ook nog eens over meer geld te beschikken dan de
discriminerende ouders van de student.

Enigszins vergelijkbaar hiermee is Schuurmans novellesprookje van het type
vdk 942*, De dankbare bedelaar, dat aldus verloopt: onder een brug in Amster-
dam verblijft een bedelaar die voor de toiletten zorgt en die leeft van de fooien. Hij
merkt dat een kapitein, die altijd goede fooien gaf, steeds minder begint te geven.
Gevraagd naar de reden, vertelt de kapitein dat zijn schip is vergaan en niet verze-
kerd was. De bedelaar geeft de kapitein opdracht om hem ’s avonds in zekere straat
te komen bezoeken. De kapitein komt bij een deftig huis. De man blijkt rijk te zijn
geworden van de fooien. Hij betoont zich dankbaar voor de fooien van de kapi-
tein, en geeft hem nu het geld om een schip mee te kopen. De kapitein moet het
schip wel Van De Bedelaar noemen. De kapitein betaalt zijn schuld af en geeft
weer goede fooien.

Wederom bedriegt de schijn en mag men de schijnbaar sociale outcast niet op
zijn uiterlijk en onaanzienlijke professie beoordelen. De bedelaar blijkt gefortu-
neerd, en trekt zich de ellende van een goed medemens aan. Ruimhartig staat hij de
kapitein bij in zijn nood. En zo blijkt wederzijdse solidariteit z’n vruchten af te
werpen. En de kapitein is op zijn beurt weer zo eerlijk om zijn schulden af te
betalen.

Hierboven is het sprookje van de Soldaat en de Koning (at 952) al aan de orde
geweest. Het sprookje verwoordt de alom herkenbare wensdroom van erkenning
en promotie. In alledrie de versies die Bakker heeft opgetekend,35 krijgt de held
(een gedeserteerd sergeant, een soldaat, een gepensioneerd soldaat) erkenning voor
het redden van een superieur. In twee gevallen volgt ook promotie. In één geval
krijgt de held een hoge militaire rang en mag hij de misstanden in het leger gaan
aanpakken. In het andere geval mag de held voor de rest van zijn leven in de weelde
van het hof blijven baden.

Er is een novellesprookje van Dirk Schuurman dat zich helemaal fixeert op
sociaal onrecht, uitbuiting van het werkvolk en de bestrijding daarvan.36 In dit al
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eerder aangehaalde sprookje gaat de koning op reis en komt naast een boer te
zitten, die klaagt over de slechte toestand waarin de bevolking verkeert ten gevolge
van uitbuiting. Zonder de koning te herkennen, beweert de boer dat als hij de baas
was in dit gebied, het wel beter zou gaan. Aan het slot van de vertelling wordt de
boer daadwerkelijk als hoofd van het district aangesteld, waarna hij spoedig orde
op zaken stelt. In dit sprookje wordt het sociale onrecht niet gespecificeerd, en ook
de oplossing wordt niet toegelicht. Wel wordt duidelijk gemaakt dat de gewone
man veel beter zicht heeft op de sociale (wan)toestanden dan een koning, die het
contact met de bevolking toch min of meer verloren heeft. De boer krijgt een
promotie en voor hem komt de wensdroom uit: als ik het toch eens voor het
zeggen had ...

Van een andere orde is het diersprookje dat doorgaans aangeduid wordt als de
Bremer Stadsmuzikanten (at 130, khm 27). De publicatie van deze vertelling door
de gebroeders Grimm in hun Kinder- und Hausmärchen is van grote invloed
geweest op de verdere mondelinge overlevering.37 Maar allicht dat de dieren in de
Waterlandse versie niet naar Bremen trekken, maar naar Zeeland - wederom een
aanpassing aan de couleur locale. De verteller is Jan Visser en hij begint aldus:38

Der was ers een boer, die had een ezel die Oude Jaap heette.
Op een goeden dag zei de boer tegen zijn zoon: “Ja, Oude Jaap moete we
morgen maar verkoopen en slachten.”
Dit hoorde Oude Jaap en had er natuurlijk niet veel zin in, dat hij dacht: “Ik ga
naar Zeeland, gelukzoeken.”
Toen kwam hij bij een boom een oude kat tegen, die treurig zat te kijken.
“Waarom ben jij zoo treurig?”
“Och, morgen moet ik verzopen worden, omdat ik zoo oud word.”
“Zoo,” zei de ezel, “dan ben je mijn maat. Ga je mee naar Zeeland, geluk-
zoeken?”
“Jawel,” zei de kat.

Vervolgens sluiten zich nog een oude hond, en een haan die in de soep moet, bij hen
aan. Uiteindelijk belanden ze in het bos bij een huisje waar twee rovers hun geld
zitten te tellen. Ze weten de rovers te verjagen en nemen zelf hun intrek in het
huisje. En ze leefden toch nog lang en gelukkig.

De essentie van het sprookje is dat de dieren na een werkzaam leven zonder een
spoor van dankbaarheid door hun bazen worden afgeschreven nu ze oud en ‘nut-
teloos’ zijn geworden. De dieren nemen nu eens geen genoegen met deze onrecht-
vaardige behandeling en nemen hun lot in eigen hand. Via een solidaire actie weten
ze zich toch nog een plek op de wereld te veroveren. Daarbij vervullen ze ook nog
een nuttige functie door criminele elementen op de vlucht te jagen. En uiteindelijk
kunnen de ten dode opgeschreven dieren toch nog van hun oude dag genieten.
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Het aantal voorbeelden zou nog gemakkelijk te vermeerderen zijn, maar het
mag inmiddels duidelijk zijn geworden dat sprookjes op een narratieve wijze
uitspraken doen over het - niet zelden kommervolle - dagelijkse bestaan van de
gewone mens. Met het sprookje kan men even wegdromen in een fictieve wereld,
waar rechtvaardigheid, waardering en saamhorigheid heersen. We zagen dat met
name een verteller als Dirk Schuurman er een talent voor had om dergelijke thema-
tiek pregnant onder woorden te brengen.

Rovers van naam

In veel van de Waterlandse roversgeschiedenissen figureren - zoals doorgaans het
gebruik is - rovers die naamloos blijven. In het vorige hoofdstuk zijn al veel ge-
schiedenissen de revue gepasseerd; ze stonden onder meer op het repertoire van de
anonieme Uitdamse roeier en van Dirk Schuurman. Zoals we hebben kunnen
vaststellen wordt over de rovers verteld met een mengeling van ontzag en huiver.
Ontzag voor de sterke staaltjes waartoe sommige rovers in staat waren. Huiver om
de misdaden die begaan worden. In zeker opzicht weerspiegelen de verhalen de
onveiligheid van het platteland in de 19e eeuw.39 In de verhalen is er geen politie op
straat die kan ingrijpen. Steeds doet zich eerst een bedreigende situatie voor, en dan
moeten de (potentiële) slachtoffers of hun helpers er op uit om het gezag te alarme-
ren en erbij te halen. Zoals het sprookjes betaamd, loopt het in de roververhalen
doorgaans goed af. Dat wil zeggen: de goede wordt beloond, en het kwaad wordt
bestraft. De rovers verdwijnen in het gevang of worden ter dood gebracht. Maar in
enkele gevallen weten rovers de dans te ontspringen, en weten zij zich (dankzij hun
slimheid) met de buit uit de voeten te maken.

Van enkele rovers, over wie hij vertelt, weet Dirk Schuurman een naam te
noemen. Het betreffen de vrijbuiter ’t Hoen, en de rovers Platte Thijs en de
Achtkante Boer. Over de eerstgenoemde vrijbuiter vertelt Schuurman dat ’t Hoen
erin slaagt om met achttien man een heel leger van 150 soldaten tegen te houden en
te beroven.40 De bevelhebber Valdez wordt edelmoedig gespaard en verpleegd,
waarna deze weer wordt vrijgelaten en terugkeert naar Haarlem. Dankzij deze
daad verwerft de vrijbuiter later een vrijgeleide naar Haarlem. C. Bakker noteerde
het verhaal uiterst kort (“Zijn dergelijke verhalen van belang? Er komt nog een
vrijaadje ook bij”, schrijft hij aan Boekenoogen). Kennelijk was Bakker niet over-
tuigd van de waarde van de vertelling. Was het verhaal niet oud genoeg, of ver-
moedde hij een schriftelijke overlevering?

Feit is dat Govert ’t Hoen in de locale historie van de Zaanstreek en Waterland
geen onbekende was. In de Encyclopedie van de Zaanstreek staat een 19e-eeuwse
prent afgebeeld met de historische scène van ’t Hoen die met 18 man een bende
Spaanse ruiters verslaat op de Spaarndammer dijk.41 Het mag duidelijk zijn dat het
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een ‘roemruchte’ episode betreft uit de Tachtigjarige Oorlog, met ’t Hoen in een
geuzenrol in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Het voorval wordt gedateerd
in 1573. De Westzaner vrijbuiter-kapitein Govert ’t Hoen werd wel “’t Oude
Hoen” genoemd om hem te onderscheiden van zijn zoon Albert, “’t Jonge Hoen”.
Andere bekende vrijheidsstrijders waren Joachim Kleinsorg, Lastpenning, Yperen,
Jan Walichsz., Jan Cornelis Gerritsz., Goezinnen en Jan Dieuwis. Nogal wat vrij-
buiters waren vissers en schippers, die de waterrijke omgeving op hun duimpje
kenden.42 In het moeras- en waterland manoeuvreerden zijn behendig met roeibo-
ten, terwijl de Spanjaarden met hun paarden en harnassen maar moeizaam vooruit
wisten te komen. Als de Spanjaarden in een hinderlaag van de vrijbuiters liepen,
werden de soldaten vaak zonder omhaal gedood, maar de officieren werden wel
gespaard en ontvoerd, omdat zij losgeld opleverden.43 Mogelijk dat de genoemde
“Valdez” in de vertelling van Dirk Schuurman hieraan zijn leven te danken had.

Deze Valdez zou de Spaanse legeraanvoerder Francisco de Valdez (†1580)
geweest kunnen zijn, die zijn militaire bekendheid vooral dankt aan het beleg van
Leiden (1573-1574) en van Maastricht (1579). Maar de naam Valdez kan ook een
vergissing of een verbastering zijn. Volgens historische bronnen was het namelijk
baron Van Liques die ’t Hoen de Haarlemse vrijgeleide schonk. De oudste be-
schrijving van de geschiedenis treffen we aan bij P.C. Hooft. De geschiedenis

Het jaar is 1573. De Westzaner vrijbuiter 't Oude Hoen verslaat met 18 man een bende Spaanse ruiters op
de Spaarndammer dijk. Afbeelding naar een prent uit de 19e eeuw. (Bron: Encyclopedie van de Zaanstreek
1991, dl.2, p.665.)
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wordt echter in 1849 weer naverteld door Jacob Honig Jsz. Jr. in zijn Geschiedenis
der Zaanlanden.44 Het is niet ondenkbaar dat verteller Dirk Schuurman - hij werd
geboren in 1839 - als kind uit dit boek heeft horen vertellen, of dat hij er zelf uit
gelezen heeft (alhoewel een toegevoegde “vrijaadje” meer epische verdichting ver-
onderstelt dan Jacob Honig te bieden heeft45). Het mag duidelijk zijn dat vrijbuiter
’t Hoen in de optiek van de Noord-Hollander geen crimineel, maar een volksheld
is, die gestreden heeft tegen de Spaanse (en katholieke) onderdrukkers. Dat ’t
Hoen de Spanjaarden heeft beroofd, wordt hem vanuit cultuur-politiek oogpunt
geenszins aangerekend.

Het verhaal van Dirk Schuurman over de arme pachter die van Platte Thijs een
geldbedrag krijgt om de pachtheer mee te kunnen betalen, die Platte Thijs vervol-
gens dan weer van het geïnde geld berooft,46 wordt vanaf de 16e eeuw regelmatig
verteld. Alleen is de hoofdrol soms voor een andere ‘sociaalvoelende’ rover weg-
gelegd, bijvoorbeeld Schinderhannes in Drentse en Rijnlandse volksverhalen, Japik
Ingberts in een Fries volksverhaal en Jesse James in Amerikaanse verhalen.47 In de
Historien ofte Praktyke der Dieven (1688) wordt het verhaal toegeschreven aan de
Achtkante Boer, en de oudste sporen voor het verhaal zijn te vinden in A Gest of
Robyn Hode (tussen 1492 en 1515) waarin Robin Hood de heldenrol vervult.48

Van der Kooi merkt over het verhaaltype op: “Ontstaan op zijn laatst begin 16de
eeuw uit een middeleeuws clericale wereldsheid hekelend exempel hechtte het zich
eerst aan Robin Hood en daarna aan elke volgende populaire sociale rebel of
misdadiger die met name bij en van de onderdrukten, zij die altijd in de hoeken
zitten waar de slagen vallen, het aureool kreeg van helper en redder uit de nood,
van kampioen van de armen, bestrijder van de rijken, en van brenger van de
tweeëenheid recht en orde, niet zoals de heersende bovenlaag maar zoals het on-
derdrukte volk die zag en wenste”.49 Van de Noordhollandse rover Platte Thijs
zijn geen historisch betrouwbare gegevens bekend. Hij leefde wellicht aan het eind
van de 17e eeuw en/of het begin van de 18e eeuw. De aanduiding ‘plat’ wijst op de
leepheid of sluwheid van de rover.50 Deze betekenis zal in elk geval de verteller
Schuurman ontgaan zijn, want eigenlijk noemt hij de rover “Pater Tijs”.

In dezelfde vertelling van Dirk Schuurman ontmoeten Platte Thijs en de
Achtkante Boer elkaar. Platte Thijs wil de sterke Achtkante Boer zijn buit afhan-
dig maken, maar de buit is zo zwaar, dat hij die helemaal niet tillen kan. De kracht
van de ‘boer’ wordt uitgedrukt met de aanduiding ‘achtkant’, een verdubbeling
van ‘vierkant’: massief, hoekig, sterk.51 De Achtkante Boer kan geïdentificeerd
worden met Cornelis Janse van Swieten, die rond 1662 werd geboren te Warmond,
en voor zijn misdaden werd opgehangen in 1686 te Rotterdam.52 Uiteraard hoeven
Platte Thijs en de Achtkante Boer elkaar in werkelijkheid nooit te hebben ont-
moet. Maar in de fictie van het volksverhaal kan men ze elkaar laten tegenkomen.
Waar Platte Thijs het van zijn list moest hebben, kon de Achtkante Boer blind
varen op zijn kracht. In tegenstelling tot andere vertellingen blijkt de slimme het te
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verliezen van de sterke.
Geen van de hierboven genoemde rovers van naam boezemen echt angst in. Er

gaat geen waarschuwende boodschap van de vertellingen uit, en de verhalen getui-
gen niet zozeer van de gevoelens van onveiligheid op het platteland. De genoemde
rovers zijn in dit geval eerder volkshelden, met een hang naar vrijheid en met
sociaal gevoel.

Inmiddels zijn we van het rover-sprookje bij de rover-sage terecht gekomen. In
het navolgende zal uitgebreider worden stilgestaan bij de sagen in de collectie
Bakker, met een nadruk op de aspecten van hekserij, toverij en spokerij.

De sagen

Sagen onderscheiden zich in meerdere opzichten van sprookjes. Terwijl sprookjes
zich vaak los van tijd en plaats afspelen (“Er was eens ...”), zijn sagen veelvuldig
gekoppeld aan een recent verleden, een locale plaats (in de ‘Heimat’) en ook wel
aan al dan niet identificeerbare personen.53 De afloop van sprookjes is doorgaans
positief, maar sagen lopen vaak slecht af, en zijn daarmee pessimistischer van
toonzetting. Terwijl sprookjes niet zelden vertellenderwijs een maatschappelijk
onrecht aanroeren en een geluksverlangen verwoorden (‘de arme man wordt ko-
ning’),54 leggen sagen veelvuldig in verhalende vorm getuigenis af van allerhande
volksgeloof,55 vaak in verband met opmerkelijke, bovennatuurlijke verschijnselen.
Sagen worden in feite verteld om elkaar in bepaalde overtuigingen, opvattingen,
angsten, normen en vermoedens te sterken, alsmede voor bepaalde gevaren te
waarschuwen.56 Dit betekent echter niet dat iedere verteller altijd (alles) gelooft
wat hij aan sagen vertelt. Omdat de verzamelaar er naar vraagt, vertelt de verteller
de sagen, maar niet noodzakelijk vanuit een diepgeworteld geloof erin. Sommige
vertellers merken zelfs met zoveel woorden op, dat ze de in sagen vervatte geloofs-
opvattingen niet, of maar half, geloven. Overigens hoeft scepsis weinig af te doen
aan de levensvatbaarheid van sagen; onderzoek elders heeft uitgewezen dat ook
degenen die niet of nauwelijks in de sagen geloven gewoon een schakel in de
transmissie-keten zijn. Een goede sage wordt door sceptici gewoon weer doorge-
geven aan ‘gelovers’ en omgekeerd.57

In bepaalde opzichten verschillen de oude sagen niet van de moderne sagen (de
‘urban legends’). Vaak kent men de sagen omdat deze verteld zijn door een ander
die het weer van een ander heeft, en gaan zulke verhalen dus over wat a friend of
a friend ooit is overkomen. De inhoud van de sagen kan bizar en angstaanjagend
zijn, maar ze worden vaak als waargebeurd verteld. Waar de moderne (stads)sagen
vertellen over hedendaagse gruwelijkheden en pijnlijke momenten als een gestolen
nier, een afgerukte hand in de kofferbak of een onterechte verdachtmaking, verha-
len de traditionele (plattelands)sagen bijvoorbeeld van klopgeesten, rusteloze zie-
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len van zelfmoordenaars, hekserij en voodoo.58

Andere traditionele sagen beroeren angsten, frustraties en wensdromen, die
hedentendage nog actueel zijn. Zo kan het gebeuren dat een oude sage zich hand-
haaft en in moderne varianten nog steeds verteld wordt. Een voorbeeld hiervan is
de volgende vertelling die C. Bakker optekende uit de mond van Dirk Schuurman:

Der was ers een jonge en die gong na zijn meissie.
Nou was ie net op een kruisweg, toe springt er een man op hem af en zeit: “Je
horlozie of je leve.”
Hij geeft zijn horlogie en loopt verder.
Maar toe ie een eindje verder was, dacht ie: wat ben ik een stommerd. Ik had
hem best kenne manne; hij was alleen en ik ook. Dat hij keert weer om en hij
hem achternee.
“Ja, geef op me horlogie,” zeit ie, “dat je gestole heb.”
Nou, hij kreeg het natuurlijk. Hij na zijn meisje en later natuurlijk na huis.
Maar toe ie thuis kwam, zag ie dat ie een goud horlozie had in plaas van een
zilver, dus toe was ie nog goed af.59

Dit verhaal uit 1901 vertoont sterke overeenkomsten met wat in de Type-Index of
Urban Legends van Jan Harold Brunvand The Jogger’s Billfold heet,60 en waarvan
een moderne Nederlandse versie uit 1991 aldus verloopt:

Een oudere vrouw zit in de bus. Als ze wil kijken hoe laat het is, merkt ze dat
haar horloge is verdwenen. Haar verdenking valt op de man achter haar. Ze
weet het zeker: hij moet de dief zijn. Bij het uitstappen gaat ze daarom achter
hem staan, prikt kordaat haar paraplu in zijn rug en beveelt: ‘Hier met dat
horloge!’ Hij staat het gedwee af en neemt de benen. Maar als ze het eens goed
bekijkt, ontdekt ze dat het haar horloge niet is. Dat ligt thuis op haar nacht-
kastje.61

Het decor is gemoderniseerd en de dramatiek is indringender geworden: het land-
weggetje is veranderd in een bus, en de weerbare kerel is een dapper oud vrouwtje
geworden. Voorts is er in de moderne versie niet langer sprake van een daadwer-
kelijke beroving, maar van een vermeende, hetgeen de hele situatie extra pijnlijk
maakt. Wellicht illustreert de moderne versie de toegenomen gevoeligheid voor
sociale en morele misstappen.

Al kan de feitelijke waarheid van een sage desnoods in twijfel getrokken wor-
den, de diepere morele waarheid van deze verhalen is dat allerhande fenomenen
(kunnen) bestaan of voorkomen. Sommige oude sagen beroeren onderwerpen die
ook vandaag de dag nog bij de zogenaamd nuchtere stadsmens in de belangstelling
staan, zoals bijvoorbeeld toekomstvoorspelling en gebedsgenezing. Ook vandaag
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bestaat het volksgeloof nog volop, al concentreert het zich soms op wat andere
onderwerpen, zoals ufo’s en graancirkels.

Het volksgeloof dat uit de oudere sagen spreekt, concentreert zich vooral op
die aspecten van het leven waarop de gewone sterveling nauwelijks invloed kan
uitoefenen: vruchtbaarheid, geboorte, geluk, ongeluk, ziekte, dood en hierna-
maals. In het volksgeloof is interactie tussen het aardse en het bovennatuurlijke
denkbaar. Er wordt bijvoorbeeld verondersteld dat bepaalde mensen op magische
wijze wel greep kunnen hebben op die facetten van het bestaan waar de meeste
mensen machteloos staan. Het geeft een gevoel van zekerheid als via rituelen,
handelingen of spreuken invloed kan worden uitgeoefend op het lot, als langs
bovennatuurlijke weg in de loop van het leven kan worden ingegrepen. Men kan
zich dan wenden tot mensen die in staat zijn om positieve invloed uit te oefenen,
zoals gebedsgenezers en tovenaars. En men kan zich keren tegen mensen die ge-
acht worden negatieve invloed uit te oefenen, zoals heksen.

Ook onverklaarbare fenomenen boezemen de mens vrees en een gevoel van
onzekerheid in: verdachte geluiden binnen- en buitenshuis, mysterieuze schim-
men in de nacht. Ook hier kan de interactie tussen natuur en bovennatuur een
bevredigende verklaring bieden. Door de vreemde verschijnselen te verklaren van-
uit dit volksgeloof, kan de mens enige greep krijgen op het onbegrepene en on-
grijpbare. De voorkeur van de mens om daarbij liever te mystificeren dan te ratio-
naliseren, hangt samen met het verlangen om aan verschijnselen in de omgeving
een betekenisvolle boodschap te hechten. Immers, wie een geluid in huis verklaart
als het werken van het hout, geeft wel een geruststellende, maar ook een betekenis-
loze verklaring. Een geluid in huis kan echter ook een omen, een voorteken zijn. In
het volksgeloof kan het de aankondiging van een overlijden zijn (een omen dat
overigens vaak pas na het overlijden zal zijn gereconstrueerd en geïnterpreteerd).
Onverklaarbare nachtelijke geluiden in een werkplaats kunnen allerlei rationele
verklaringen krijgen, maar ook opgevat worden als een voorteken van veel over-
werk: een teken van hogerhand. Een schim in de nacht kan gemakkelijk een
boomknoest of een schaap zijn. Maar ook een spook of een weerwolf. De functio-
nele boodschap vanuit het volksgeloof is, dat het gevaarlijk kan zijn om zich ’s
nachts naar buiten te begeven.

Een opmerkelijke ‘sage’ wordt in 1911 door Jan Lof verteld over wat hij zelf bij
herhaling heeft meegemaakt. Hij ligt in bed en voelt zich benauwd worden. Een
drukkende last wordt ervaren die begint bij de benen en opkruipt naar de keel. Op
dat moment wordt de kamer hel verlicht. Als Jan toegrijpt, denkt hij een kat vast
te hebben, maar deze smelt onder zijn handen weg. De druk en benauwdheid zakt
weer naar beneden en dan hoort de man iets wegspringen. Even later kan hij zich
weer bewegen. Jan Lof heeft er geen rationele verklaring voor, en alhoewel hij niet
bijgelovig is, meent hij: “Ze prate wel ers van de nachtmerrie, nou geloof ik daar
niet an, maar ik denk toch dat het zuk slag geweest is.”62 Een dergelijk verhaal
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wordt in veel culturen verteld, en de beschreven verschijnselen worden internatio-
naal aangeduid als ‘Old Hag’ (oude heks) of ‘Druckgeist’. Het is vaak de verteller
zelf die het heeft meegemaakt. De beschreven verschijnselen zijn niet imaginair:
het betreft reële fysieke en psychische fenomenen. Onderzoek heeft uitgewezen
dat de beschreven verschijnselen horen bij verlammingsverschijnselen, die eigen-
lijk alleen in de zogenaamde rem-slaap horen op te treden (dus als men droomt -
de verlamming voorkomt dat men gaat meebewegen met de gedroomde actie).
Soms treedt de verlamming echter ook op bij het ontwaken of in waaktoestand, en
gaat deze gepaard met auditieve en visuele hallucinaties (het horen van voetstap-
pen, het slaan van een deur, het waarnemen van een, al dan niet lichtgevend, wezen
e.d.). Een vast element in het steeds als levensecht ervaren verschijnsel is het gevoel
van een verstikkende druk op het lichaam die elke beweging en elk stemgeluid
smoort. Het verschijnsel duurt meestal niet langer dan een paar minuten. Het
wordt door veel ‘slachtoffers’ als angstaanjagend ervaren, maar het fenomeen is
niet gevaarlijk. Het verschijnsel kan met name (herhaaldelijk) optreden bij mensen
met een langdurig onnatuurlijk slaap-waak-ritme (te kort slapen, te vroeg moeten
opstaan). Het verschijnsel wordt in het volksgeloof vaak toegeschreven aan een
nachtmerrie (nachtmare: niet de boze droom, maar het wezen), een heks of een
incubus.63

In het bestek van dit overzicht is het ondoenlijk om het gehele panorama aan
volksgeloof in de door Bakker verzamelde sagen te schetsen. Uit praktische over-
wegingen blijft het navolgende overzicht beperkt tot drie belangrijke, want steeds
terugkerende onderwerpen: de kollen,64 de spoken en de tovenaars.

Hekserij

Het woord ‘kol’ wordt gebruikt als zelfstandig naamwoord, en duidt op de per-
soon met bepaalde bovennatuurlijke eigenschappen, alsook op de geest die uit
deze persoon kan uittreden. Het werkwoord ‘kollen’ duidt op de magische hande-
lingen die de kol kan verrichten. De kol kan iemand ‘bekollen’: het slachtoffer
wordt ziek of raakt bezeten. De kol kan dit ook weer ongedaan maken door de
persoon te ‘ontkollen’. Kollen zijn meestal (oude) vrouwen, al wordt soms ook een
enkele man ervan verdacht een kol te zijn. In essentie is een kol dus hetzelfde als
een heks, en bestaat haar wezenskernmerk eruit dat ze magie (toverij) kan bedrij-
ven. Mannelijke tovenaars beschikken evenzeer over magische krachten, maar hun
toverij dient regelmatig andere doeleinden, zoals later in dit hoofdstuk zal worden
uiteengezet.

Het ‘kollen’ is doorgaans aangeboren, niet aangeleerd (in tegenstelling tot de
magie van veel tovenaars). Een kol wordt in de regel met de helm geboren. Om te
voorkomen dat een kind later gaat kollen, moet de helm door de ouders begraven
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of verbrand worden. Echter, voor een helm wordt vaak veel geld betaald door
zeelui, want volgens het volksgeloof krijgt de bezitter van de helm net als de
boreling een voorspellende geest. Dit betekent dat men ook storm en hoogwater
kan voorspellen, hetgeen voor zeelui uiterst nuttige informatie is. Als de helm dus
niet begraven of verbrand wordt, gaat het kind op latere leeftijd kollen, en dit
houdt pas op als het schip met helm en al vergaat.

In sommige verhalen wordt anderzijds benadrukt dat een kol haar toverkunst
aan de duivel dankt. In dat geval kan ieder ander het kollen ook leren door God af
te zweren en de duiveldienst te omarmen. Verder getuigen sommige verhalen dat
kollen hun kunsten leren aan jonge meisjes.

Kollen worden verondersteld te beschikken over het voorgezicht (helderziend-
heid) en zij kunnen bovennatuurlijke handelingen verrichten. ’s Nachts vinden
uittredingen (de geest verlaat het lichaam) en metamorfosen plaats.

De gave van helderziendheid manifesteert zich bij de kol vooral in de aankon-
diging van overlijdens. De kol beschikt op dit punt niet alleen over voorkennis,
maar heeft ook vaak het voorgezicht van de lijkstoet. Enige tijd voordat de lijk-
stoet daadwerkelijk door de straten gaat, ziet de kol de stoet al voorbijtrekken en
waarschuwt op straat de omstanders, die voor de stoet moeten uitwijken.

Verder is de kol in staat tot het verrichten van bovennatuurlijke handelingen.
Sommige kollen zijn volgens de overlevering in staat om over het water te lopen.
Anderen kunnen van afstand een koe melken - wat soms de dood van de koe tot
gevolg heeft. Ook zijn er die wassen of lemen poppetjes maken naar het evenbeeld
van hun vijanden; iedere speld die zij in het poppetje steken is een aanslag op de
gezondheid van het slachtoffer.

Haar meest kwalijke kanten kunnen naar boven komen bij de uittredingen en
metamorfosen van de kol. Het volksgeloof aan uittreden en gedaanteveranderingen
lijkt het duidelijkst het heks-achtige of diabolische imago van de kollen onder
woorden te brengen. De kol is bijvoorbeeld in staat om zich heel klein te maken.
Na middernacht moet de geest (ook ‘kol’ genaamd) regelmatig het lichaam verla-
ten. Het lichaam slaapt dan door of geraakt in een toestand van diepe bewusteloos-
heid. De kol kan onzichtbaar zijn, maar blijft soms waarneembaar als geest, neemt
bezit van een ander levend wezen of verandert in een diergedaante.

De kol kan zich soms onzichtbaar in een kaars nestelen of zich klein maken en
in een stoof kruipen. Wat hiervan de bedoeling is, wordt nooit uitgesproken, maar
de suggestie wordt ermee gewekt dat de heks zich kennelijk behaaglijk voelt in een
verzengend vuur. Anderzijds maakt de kol zich ook wel klein om zich op een
bijzondere manier te kunnen verplaatsen. Ze vaart dan ergens naartoe in een boter-
bak, roeiend met twee pollepels. Na aankomst kan ze haar normale omvang weer
aannemen. Verder is de kol in staat om zich onzichtbaar aan mensen te vergrijpen,
waardoor ze ziek worden en het benauwd krijgen. De kol heeft het daarbij vooral
op kinderen gemunt, hetgeen haar verdorvenheid des te meer onderstreept. Een
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evident teken dat een ziek mens door een kol geplaagd wordt, is dat er figuren en
voorwerpen kunnen worden gezien en gevonden in veren bedden en hoofdkus-
sens. Het kan zelfs gebeuren dat een kol een voorwerp onder het vel van een
slachtoffer aanbrengt.

Mannelijke kollen willen hun gave nog wel eens gebruiken om een sterk staaltje
mee te kunnen volbrengen. Tijdens het kaarten kan een kol bijvoorbeeld voorstel-
len om de klaverboer een fles jenever te laten halen. Het ongeloof van de andere
spelers slaat om in verbijstering als na enige tijd de klaverboer met een fles jenever
op tafel verschijnt. De geest van de kol is dan in feite uitgetreden en heeft de fles
gehaald. In de tussentijd verkeert zijn lichaam in een toestand van bewusteloosheid.

Soms blijft de kol waarneembaar als geest of als schim. Het komt voor dat zo’n
kol een schip kaapt om ’s nachts in volle vaart naar het andere eind van de wereld
te reizen.

De kol kan zich ook in diergedaante manifesteren. Haar geest verlaat haar
lichaam bijvoorbeeld via de mond als een bromvlieg. Het lichaam is voor de pe-
riode van afwezigheid bewusteloos. Soms neemt de kol de gedaante aan van een
kip, maar veel vaker als een (zwarte) kat. Regelmatig komen de kollen ’s nachts als
katten bijeen om bij een brug een zogenaamde kattendans uit te voeren. Ook
bezoeken de kollen in de gedaante van een kip of een kat mensen om hen te plagen.

De plagerij kan ernstige vormen aannemen als de kol zich aandient als nacht-
merrie. De nachtmerrie kan het op een paard voorzien hebben: zij berijdt het paard
in de stal de gehele nacht en het dier maakt een bezeten indruk. Maar de nachtmer-
rie kan evengoed een mens bezoeken, en dan fungeert de slaper als paard en be-
zorgt de kol hem een afmattende rit.

Er bestaan in het volksgeloof vervolgens verschillende manieren waarop men
zich tegen kollen kan verweren - waarna ze niet zelden als kol ontmaskerd kunnen
worden. Wanneer de kol in een kaars zit, kan men de kaars een snee met een mes
geven, waarna het lichaam van de kol ook een dergelijke snee ontvangt. Als het
lichaam van een kol in onmacht ligt, kan men een doek over haar hoofd leggen; de
geest in de gedaante van een bromvlieg kan daardoor niet in het lichaam terugke-
ren. Het blijkt ook mogelijk om een ruimte hermetisch af te sluiten, zodat een kol
niet naar binnen kan komen. Wanneer de kol zich als dier vertoont, kan men
trachten het dier met een mes te snijden of met kokende olie te overgieten, waar-
door men het lichaam van de kol navenante verwondingen toebrengt. Als de kol
niet in de buurt is, dan is het volgens het volksgeloof een probaat middel om veren
te koken, of beter nog een levende (zwarte) kip.65 Het gevolg is dat de kol door de
stank gelokt wordt en meestal ook brandwonden ontvangt. De heks kan ook voor
de behekste patiënt gebracht worden om deze te ontkollen.66 Een kol die als nacht-
merrie een paard berijdt, moet men in de stal op heterdaad betrappen en in het licht
vangen. De nachtmerrie die een mens bezoekt, kan bedwongen worden als de
slaper een mes op zijn buik bindt. Als een kol er voodoo-praktijken op nahoudt,
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is het zaak om haar tijdig te betrappen. Het poppetje moet haar ontnomen worden
en verbrand.

Verhalen over duivelbanners die tegen hekserij optreden, komen we in de
collectie Bakker niet tegen, ondanks dat dergelijke sagen rond 1900 elders in Ne-
derland bepaald nog verteld werden.67 Bakker maakt wel melding van de activitei-
ten van belezers, maar dit zijn voornamelijk gebedsgenezers die veeleer tegen
ziektes dan tegen hekserij optreden. Waar het de afweer tegen hekserij betrof,
moesten de getroffen Broekers het kennelijk allemaal zelf opknappen: men kende
de methoden en paste ze eigenhandig toe.

Vrouwen die in Broek in Waterland en omgeving stellig als kollen werden
aangewezen, waren Grietje Holleman, Mie Roele, Grietje Zwart, Pietertje Huis-
man, Trijntje Kubbe en Trijntje Parrekiet. Ook over andere personen werd wel
eens de verdachtmaking uitgesproken dat ze kollen waren, maar over de zojuist
genoemde kollen waren beslist de meeste verhalen in omloop. Het zal weinig
verbazing wekken, dat het in alle gevallen tamelijk weerloze oude vrouwen be-
treft, die vanwege hun eigenaardige en soms solitaire optreden al snel in het mid-
delpunt van verdachtmakingen kwamen te staan. Deze vrouwen versterkten de
verdenkingen regelmatig zelf met hun doodsvoorspellingen, die ten dele trefzeker
zullen zijn geweest.68

Terugkijkend op haar jeugd, velt N.C. Rümke-Bakker, de dochter van C.
Bakker, een hard oordeel over het volksgeloof in Waterland:

“Er heerste onder de toen nog zeer primitieve bevolking nog heel veel bijge-
loof. Het geloof aan ‘heksen’ leefde nog, evenals ‘de dood kunnen voorspellen’.
Zo was er een oude vrouw, Griet Holleman, van wie gezegd werd dat zij wist
als iemand zou sterven. Dan zwierf zij om het huis van de zieke ’s avonds of ’s
nachts en de bevolking vond het griezelig ‘als Griet om het huis liep’. Op
Zuiderwoude was een oud vrouwtje dat men er van verdacht mensen ziek te
kunnen maken. Twee boerenknechts wilden daar wel eens het ‘hunne’ van
hebben en gingen ’s nachts haar woning binnen. Zij sliep. Ze gingen naast haar
bed zitten. Tegen de morgen kwam er een grote bromvlieg die maar steeds om
de vrouw zweefde. Ze hadden een doek over haar hoofd gelegd. Ze werd niet
wakker. Eindelijk namen zij de doek weg en ziet: de vlieg kwam op d’r gezicht
bij de neus en ... de vrouw werd wakker. Zij begrepen het direct: de geest van
de vrouw was ’s nachts ‘uitgetreden’, de vlieg bracht die terug. In de nacht had
zij dus haar kwade praktijken kunnen uitoefenen.”69

Eén van de kollen die C. Bakker zelf nog persoonlijk gekend heeft, was Grietje
Holleman. In een artikel in De Gids benadrukt Bakker dat hij nooit iets
bovennatuurlijks aan haar heeft kunnen bespeuren. Weliswaar heeft hij veel won-
derlijke verhalen over haar kunsten te horen gekregen, nooit heeft hij daar per-
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soonlijk iets van meebeleefd. Bakker geeft toe dat Grietje Holleman veelvuldig de
dood bij mensen aankondigde, maar merkt ook op: “Om misverstand te voorko-
men, stip ik even aan, dat haar prognose lang niet altijd met de mijne overeen-
stemde en dat zij niet altijd gelijk had.” Bakker meent: “Zoo naar haar uiterlijk te
oordeelen, hield ik haar voor een zeer zenuwachtig mensch, die prat ging op haar
kunst en gaarne daardoor op de omgeving den indruk maakte van iets bizonders te
zijn.”70 Met zenuwachtig bedoelt Bakker dan waarschijnlijk niet zozeer nerveus,
maar veeleer behept met een neurologische afwijking. Het aankondigen van de
dood en het voorzien van de lijkstoet waren feitelijk Griet Hollemans belangrijk-
ste (want meest genoemde) wapenfeiten; veel andere gegevens bevatten de verha-
len over haar niet. Een enkele keer wordt er gememoreerd dat zij zich klein kon
maken en in een kaarsvlam nestelen, en dat zij, naar eigen zeggen, ’s nachts soms
over het water zweefde. Haar gave van het tweede gezicht, zo gaan de verhalen,
dankte zij aan het feit dat ze met de helm geboren was, en dat de helm is verkocht
in plaats van begraven of verbrand. Verder werd nog beweerd dat zij op magische
wijze paard en wagens kon vastzetten, en dat zij feilloos wist wat haar werkgevers
hadden gegeten tijdens haar afwezigheid. Opmerkelijk genoeg wordt over haar
nooit beweerd dat zij kinderen ziek maakte, wat toch een typische heksenstreek
is.71 C. Bakker heeft Griet Holleman nooit onder behandeling gehad, want ziek
werd ze zelf ook niet. Toen hij daar eens een grapje over maakte tegen haar, merkte
zij bits op dat hij aan haar niets zou verdienen. En deze voorspelling kwam uit.72

Zetten we in kort bestek wat biografische gevevens van Grietje Holleman op
een rijtje. Zij werd op 20 april 1823 te Zuiderwoude geboren als Grietje Bakker.
We weten dat haar moeder Trijntje Tromp (1791-1857) heette, en dat Grietje een
broer en twee zussen had: Anna (geb. 1824), Garbrand (1830), en Neeltje (1831).
Het gezin Bakker was Nederlands hervormd. Als jong meisje is Grietje dienstbode
bij een boerenfamilie nabij Monnikendam geweest.73 Later is zij in Broek in Wa-
terland in de kost bij het gezin Holleman - waarschijnlijk ook als huishoudster.
Hoofd van het gezin is Reindert Holleman, een Nederlands hervormde boeren-
arbeider, geboren op 27 oktober 1808 te Berkhout. Zijn echtgenote is Adriaantje
Tolk, geboren in 1811 te Broek in Waterland. Adriaantje is de veertig jaar al
gepasseerd als zij begin 1852 zwanger raakt. De zwangerschap gaat waarschijnlijk
met complicaties gepaard. Op 12 september 1852 wordt er een zoontje geboren,
die Reindert Holleman genoemd wordt. Negen dagen later bezwijkt Adriaantje;
op 21 september geeft zij de geest. Het kind leeft evenmin lang. Amper vijf maan-
den oud sterft het op 11 februari 1853. Na een betrekkelijk lange rouwperiode
treedt weduwnaar Holleman voor de tweede maal in het huwelijk: in 1861 trouwt
hij met Grietje Bakker. Hun leven lijkt in het teken te staan van verhuizingen.
Telkens zien we in het bevolkingsregister het echtpaar Holleman met andere per-
sonen het huis delen. Op De Laan wonen ze bij landarbeider Jacob Prijs, zijn
vrouw Maritje Prijs-Klugt en hun zoon Pieter Jacob Prijs. Als de familie Prijs naar
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Alkmaar verhuist, moet naar andere woonruimte worden omgezien. Onderdak
wordt gevonden bij wagenmaker Hendrik Arend Koopman en zijn zoons Reindert
en Hermanus Koopman. Dezen verhuizen naar Nieuwe-Niedorp. Inwoning wordt
dan achtereenvolgens gevonden bij schilder Thomas Bijl en Aatje Groot, bij kas-
telein Pieter Ubbels en IJbeltje Veldhuizen, en bij boerenknecht Cornelis van de
Nadort en Elisabeth Breek. Op 29 juni 1882 overlijdt Reindert Holleman. Dan is
Grietje Holleman-Bakker nog twaalf jaar weduwe. Op 31 juli 1894 (C. Bakker is
dan drie jaar praktizerend arts in Broek) wordt ze dood gevonden langs de
Monnikendammer Jaagweg.74

Ook Mie Roele, de weduwe van Piet Lodder, heeft C. Bakker persoonlijk
gekend. Hij beschrijft haar als “een oude vrouw uit Zuiderwoude” die ervan werd
verdacht “te kunnen kollen. Zij stamde af uit een zeer zenuwachtige familie, had
ectropion75 met traanoogen en is onder mijn behandeling aan een longlijden ge-
storven. Ik heb nooit iets bizonders aan haar gemerkt”.76 Wederom moet hier het
begrip zenuwachtig waarschijnlijk in neurologische zin opgevat worden. Nog-
maals is het een bejaarde weduwe, dit keer één met een afstotelijke oogkwaal, die
ervan beschuldigd wordt een heks te zijn. Daarmee is niet gezegd dat zij alleen als
bejaarde vrouw van hekserij werd beticht. Net als bij Griet Holleman werd haar
praktijk van hekserij in verhalen ook teruggeprojecteerd naar haar jeugd. De heks
krijgt via mondelinge vertellingen dus als het ware ook een verdacht verleden
toegemeten. Als de collectie van Bakker voor maatgevend gehouden mag worden,
dan werden er over Mie Roele bepaald minder verhalen verteld dan over Griet
Holleman, die in dit opzicht de kroon spande. Over Mie Roele ging het verhaal dat
zij zich klein kon maken en dan in een stoof kroop. Een ander verhaal vertelt hoe
Mie Roele zich in een rat kon veranderen om ’s nachts een stal te kunnen binnen-
dringen, om daar vervolgens als nachtmerrie paarden te berijden en af te jakkeren.
Er wordt beweerd dat boer Cornelis Honingh (Rode Kees) en zijn knechten haar
’s nachts eens in het licht gevangen en zodoende betrapt hebben. Weer moet
opgemerkt worden dat verhalen over het ziekmaken van kinderen ontbreken in
het geval van Mie Roele.

Over deze vermeende kol zijn de volgende levensfeiten bekend. Mietje Roele
kwam ter wereld op 8 december 1828 te Zunderdorp77 in een Nederlands Her-
vormd gezin. In haar jonge jaren heeft ze te Zuiderwoude als dienstbode gewerkt
bij boer Cornelis Honingh (geb. 1813) - de reeds genoemde Rode Kees. Daarna is
zij nog dienstbode geweest bij boer Jan Bruijn, eveneens in Zuiderwoude. Op 13
maart 1853 treedt zij in het huwelijk met Pieter Lodder Dz., geboren in Zuiderwoude
in 1824. Pieter was zijn loopbaan begonnen als “boerenknecht” en “arbeider” en
staat vervolgens geregistreerd als “stierhouder” en “landman”. Hun eerste zoon,
Jacob genaamd, wordt geboren in 1856, en zal later werkzaam zijn als “arbeider”.
Als hij trouwt met Geertje Lodder, blijft hij bij zijn ouders inwonen, ook als de
(klein)kinderen Klaasje en Pieter worden geboren. Mie Lodder-Roele krijgt nog
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twee dochters. De eerste dochter heet Geertje en leeft slechts kort (1853-1858).
Wanneer in 1861 weer een dochter wordt geboren, wordt zij opnieuw Geertje
genoemd - een tamelijk gangbaar gebruik in Waterland. Pieter Lodder komt te
overlijden op 2 februari 1893. Mie Roele blijft nog een tijdje in Zuiderwoude
wonen, maar vertrekt op 20 oktober 1908 naar Marken. Hier raken we haar spoor
bijster, want in het bevolkingsregister van Marken wordt ze niet ingeschreven.
Het is bepaald niet ondenkbaar dat Mie Roele eind 1908 is komen te overlijden. C.
Bakker beweert immers in De Gids van 1922 dat het stoffelijk overschot van Mie
Roele te Zuiderwoude werd afgelegd. Aangezien veel vrouwen huiverig waren om
de kol af te leggen, werd de klus geklaard door mevrouw Grietje de Boer-Punt, die
C. Bakker typeert als een nuchtere vrouw. Mevrouw De Boer overleed zelf op 12
april 1909. Vóór die datum moet Mie Roele dus gestorven zijn.78

Een derde kol die in de verhalen terugkeert is Grietje Zwart, van wie C. Bakker
aantekent dat haar bijnaam ‘Almers Grietje’ luidt, en dat zij in Beets als baker is
werkzaam geweest.79 Grietje Zwart is geboren in Purmerend, waar zij op 3 januari
1800 het levenslicht zag. Tegen de tijd dat we haar in het bevolkingsregister van
haar woonplaats Beets kunnen traceren, is zij inmiddels weduwe. De armlastige
Grietje woont dan als “bestedeling”, dat wil zeggen op kosten van de liefdadig-
heid, in bij het gezin van rietdekker Jan Zuidland (1831-1906) en zijn vrouw
Grietje Edam (1831-1905). Grietje Zwart overlijdt in Beets op 2 mei 1881.80 C.
Bakker heeft haar nooit persoonlijk gekend.

Deze Grietje is zo’n vermeende kol die er wel degelijk van beschuldigd werd
om kinderen ziek te maken. Misschien bestaat er in dit opzicht samenhang met
haar bezigheden als baker, door welke functie haar mogelijk een mysterieuze
macht over leven, dood en welzijn van kinderen werd toegedicht.81 In ieder geval,
zo vervolgt het verhaal, werd Grietje gestraft met een verbrand been, omdat de
moeder van het bekolde kind de veren uit het kussen in een pan had verbrand.
Verteller Gerrit Eysker uit Beets (zelf een gebedsgenezer) beweert ooit de proef op
de som te hebben genomen. Toen Grietje Zwart langs kwam lopen, heeft hij een
ronde stok op de straat gelegd. Volgens het volksgeloof kan een heks niet over een
ronde stok heenstappen, hetgeen Grietje inderdaad niet deed. In plaats daarvan
heeft zij de stok heel voorzichtig opgeraapt. Een positief verhaal over Grietje
betreft haar gave tot “belezen” ofwel gebedsgenezing; ze kon genezen zonder
handoplegging. Ze was in staat om vee te genezen en ze heeft ook eens ongemerkt
een oude man genezen die krom liep van de rheumatiek.

Ook de vermeende kol Pietertje Huisman heeft C. Bakker niet persoonlijk
gekend. Zij werd geboren te Watergang op 4 januari 1817 in een gezin van Neder-
lands hervormde gezindte. Wanneer we haar kunnen traceren in het bevolkingsre-
gister, is haar echtgenoot Wiedemeijer haar al ontvallen, met wie zij een winkel in
aardewerk dreef op Zuideinde 6 in Broek in Waterland. Zij zet de winkel voort en
blijft geregistreerd als “winkelierster”. Uit haar huwelijk kwamen vier kinderen
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voort: Maretje (geb. 1833), Hendrik (1834), Antje (1836) en Elizabeth (1838). Aan
het eind van haar leven kreeg Pietertje Wiedemeijer-Huisman aanvallen van
godsdienstwaanzin. C. Bakker noemt haar “een vreemd mensch, dat veel in den
Bijbel las en op grond van het scheppingsverhaal in Genesis I op zaterdag sabbath
hield.” Op een dag smeet zij, geïnspireerd door het tweede gebod uit Exodus 20:4,
en onder de uitroep “Gij zult u geen gesneden beeld maken”, alle aardewerk aan
stukken waarop een afbeelding te vinden was. Daarna kon ze niet meer ophouden,
en heeft ze ook de rest van de kopjes, borden en schalen kapot gegooid. Pietertje
Huisman is uiteindelijk krankzinnig gestorven op 29 december 1878 te Broek in
Waterland.82 En weer zien we dat de vermeende heks een (excentrieke en uiteinde-
lijk krankzinnige) weduwe is, die er ditmaal afwijkende christelijke geloofsopvat-
tingen op nahoudt.

Over de vermeende kol Trijntje Kubbe zijn niet zoveel gegevens bekend. Zij
werd geboren op 2 mei 1792 en overleed op 25 september 1861 te Broek in Water-
land. Zij was Nederlands hervormd van gezindte en is getrouwd met de Broeker
boerenarbeider Pieter Zonneveld (1793-1859). Zij kregen twee zoons, namelijk
Teunis (geb. 1828) en Dirk (1838), die in hun vaders voetsporen traden als boeren-
arbeiders.83 Trijntje Kubbe is slechts twee jaar weduwe geweest, en zal waarschijn-
lijk reeds tijdens het leven van haar echtgenoot voor heks zijn versleten. Haar gave
bestond er voornamelijk uit dat zij sterfgevallen kon voorspellen.

Veel minder nog is bekend over de kol die C. Bakker aanduidt als Trijntje
Parrekiet. In De Gids merkt Bakker over haar op: “Te Broek in Waterland woonde
Trijntje P., die kollen kon en een zeer bizonder mensch was, die rookte en pruimde
en dronk.”84 Met dit drinken bedoelt Bakker dat zij bepaald niet afkerig van jene-
ver was - en misschien wil hij suggereren dat zij een alcoholiste was.85 In het verhaal
dat over haar gaat, en waaruit blijkt dat zij haar heksenkunst dankt aan de duivel,
identificeert Bakker haar aldus: “Trijntje Parrekiet (weduwe Jansen alias Koeman)
te Broek in Waterland kon kollen”86 Deze identificatie klinkt tamelijk raadselach-
tig, temeer daar in het bevolkingsregister van Broek in Waterland de naam Parrekiet
in het geheel niet voorkomt (en ook geen andere naam die begint met een P die er
in de verste verte op lijkt). Het is niet volkomen uitgesloten dat Parrekiet de naam
van haar echtgenoot was, maar waarschijnlijker is dat Parrekiet haar bijnaam was.
Duidelijk is dat Trijntje weduwe was, maar uit de formulering van Bakker kunnen
we niet met zekerheid opmaken of zij de weduwe van ene Jansen was, of dat zij
weduwe was en haar meisjesnaam Jansen luidde. Nog cryptischer is vervolgens de
toevoeging “alias Koeman”. Deze vage informatie kan ons slechts leiden tot een
hypothese. In het bevolkingsregister van Broek doet zich het opmerkelijke feit
voor van een gezin waarin de naam Jansen deels verruild wordt voor Koeman. Als
boer Klaas Koeman (1788-1871) trouwt met Sophia Hunhagen (1797-1887), brengt
Sophia twee kinderen mee in het huwelijk: Aart en Pieter. Deze Aart en Pieter
heten Jansen (naar hun vader), maar die achternaam is doorgestreept, en in plaats
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daarvan is Koeman ingevuld. We moeten dus concluderen dat Sophia aanvankelijk
Jansen-Hunhagen heette, dat zij uit een eerder huwelijk minstens twee kinderen
had, en dat bij haar tweede huwelijk de kinderen de naam van stiefvader Klaas
Koeman aannemen. Nadat Klaas Koeman in 1871 is overleden, zien we Pieters
achternaam Koeman in het bevolkingsregister weer doorgestreept en vervangen
door Jansen. Ook Aart vervangt de naam Koeman weer voor Jansen als hij trouwt
met Antje Ploeger. Aart krijgt in 1880 een dochter die Trijntje Jansen gaat heten.
Deze Trijntje Jansen is uiteraard veel te jong om de kol Trijntje Parrekiet te kunnen
zijn. In Waterland was het principe van vernoeming echter nog een diepgewor-
telde traditie. Elke generatie keren binnen families steeds weer dezelfde voorna-
men terug.87 Het is bepaald niet uitgesloten dat Trijntje Jansen alias Koeman een
dochter was van Sophia Hunhagen en een zuster van Aart en Pieter Jansen/Koe-
man. De reden waarom we Trijntje niet bij Sophia, Aart en Pieter zien opgesomd
kan zijn dat ze (als oudste dochter/zus?) inmiddels het huis had verlaten en op
eigen benen was gaan staan.88 Het blijft echter onopgehelderd waarom we geen
enkele referentie kunnen vinden naar Trijntje (Catharina?) Jansen of Koeman in
het bevolkingsregister van Broek.89

Naast deze kollen figureren in de collectie Bakker ook nog allerlei andere
heksen. Er worden in de verzameling duidelijk vaker verhalen over toverij door
vrouwen (heksen) dan door mannen (tovenaars) verteld. Wat dat betreft houdt de
verzameling gelijke tred met het overige Nederlandse sagenmateriaal van rond
1900 dat onderzocht is.90 Een andere overeenkomst tussen de sagen van Bakker en
het andere sagen-materiaal is, dat de toverij van de vrouwen doorgaans kwaadaar-
diger van karakter is dan die van de mannen. Regelmatig gebruiken de heksen
zonder enige aanleiding hun toverkunst om mensen of dieren ziek te maken (of
bijvoorbeeld dwars te zitten). Als mannen hun toverkunst al in negatieve zin
aanwenden, is dat vaak met een reden - bijvoorbeeld om zich te wreken op een
belediging. De toverij heeft ook zelden ziekte tot gevolg, maar beperkt zich veeleer
tot kortstondige pesterij. Mannen toveren vaker om een stunt of een grap uit te
halen - een mannelijke kol laat tijdens het kaarten bijvoorbeeld de schoppenboer
een fles jenever halen.91

Hierboven zagen we wat voor soort vrouwen als heks worden bestempeld: het
zijn doorgaans oude vrouwen, meest weduwen, soms nogal armoedig, zwak of
ziekelijk. Fysiek of mentaal mankeren ze merkbaar iets. De een heeft rode uitpui-
lende traanogen, de ander bezit een neurologische stoornis, en een derde vertoont
tekenen van waanzin en heeft afwijkende geloofsopvattingen. En de vrouw die
zich als man gedraagt door te roken, te drinken en te pruimen, valt weer op een
andere manier uit de toon. Grietje Holleman cultiveerde zelfs haar faam als heks,
en zwierf bij nacht en ontij langs de weg.92 Het zijn allemaal kenmerken die als
karakteristiek worden aangewezen voor heksen in het Nederlandse sagenmateriaal:
ouderdom, lichamelijke gebreken, lelijkheid, afwijkend gedrag, armoede, alleen-
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staand, verwaarlozing. Dergelijke vrouwen worden gevreesd en gemeden. Dit zijn
de vrouwen op wie de verdenking valt als er een kind ziek is geworden, of als de
paarden ’s nachts wild worden in de stal. Deze afwijkende vrouwen, die zich vaak
in een kwetsbare positie bevonden (of als baker juist een zekere machtspositie
hadden aangaande leven en dood), waren een gemakkelijke prooi voor verdacht-
makingen.93

Daarnaast figureren in de sagen ook gewone vrouwen en meisjes als kollen, die
verder anoniem blijven: de echtgenote van een schipper, de vriendin van een mo-
lenaar, of de dochter van een boer. Meestal blijft het gevaar voor hun omgeving
beperkt.94 Meerdere verhalen vertellen erover dat een vriend bemerkt dat zijn
vriendin een kol is, omdat zij ’s nachts uittreedt. Het verhaal eindigt ermee dat de
jongen de verkering verbreekt. Als de kol gehuwd is, veroorzaakt zij haar echtge-
noot of diens knechten hinder. ’s Nachts gaat zij bijvoorbeeld met een schip varen
of verandert ze in een kat en maakt met andere katten een molen onveilig. In het
laatste geval is de kol de molenaarsvrouw, die niet langer in een molen wil wonen,
maar in een gewoon huis.

Hekserij, en ook spokerij en het voorgezicht - Bakker ziet de verschijnselen en het
geloof erin vooral voorkomen in families die naar zijn oordeel erfelijk belast wa-
ren. Bakker somt op: idiotie, krankzinnigheid, hysterie, epilepsie, alcoholisme,
neurotisch en suïcidaal gedrag ...95 Elders kan Bakker niet nalaten om als commen-
taar bij een geval van het voorgezicht te leveren: “Het nageslacht van Sijmen Buis
ken ik. Dat telt vele zenuwlijders waaronder idioten, krankzinnigen en zelfmoor-
denaars.”96 Als arts zoekt hij dus naar een medische verklaring. In deze ‘labiele’
families trof Bakker naar zijn zeggen het krachtigste geloof aan hekserij en aanver-
wante zaken aan. Hier werd het gemakkelijkst een bovennatuurlijke verklaring
voor een ziekte verondersteld.97 Het volksgeloof staat immers toe dat bepaald
onheil kan worden teruggeprojecteerd op een ‘zondebok’. En zo kon het gebeuren
dat vreemde verschijnselen en mysterieuze ziekten werden toegeschreven aan de
activiteiten van kollen.

Ondanks zijn warme belangstelling voor het volksgeloof en de volksverhalen,
kan Bakker niet nalaten om op de schaduwzijden hiervan te wijzen. Sprekend over
de families waarin de sagen worden doorverteld, merkt hij op:

Zij zijn het, die de jeugd al vroeg op het gevaar van heksen en spoken e.d. wijzen
en aan zeer jonge kinderen, liefst in schemerdonker, meedeelen, wat hun zelf of
anderen is overkomen en hun aantoonen hoe gevaarlijk katten en honden,
ratten of muizen zijn, vooral als men ze bij nacht en ontijden aantreft. Zij zijn
het, die bij een ernstige zieke het eerst aan kollerij denken en de afgetobde
familieleden wijzen op schaduwen, die te zien zijn, of geluiden, die gehoord
worden in den buurt van den lijder. Zij zijn het, die zelf bij het minste of
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geringste verdachte geluid geen voet buiten de deur durven zetten en ’s nachts
zoo diep mogelijk onder de dekens kruipen, zonder hoorbaar te durven adem-
halen. Zij vergiftigen het kindergemoed voor hun leven, als niet door omgang
met anderen, of door een goede opvoeding, een tegenwicht wordt aangebracht.
Zij grijpen de oogenblikken aan, waarop bij iemand z.g. het bewustzijn vernauwd
is, d.i. bijv. in tijden van ramp en tegenspoed, als de geest dus vatbaar is voor
psychische infectie, om hun griezlige verhalen aan den man te brengen, en
vinden dan maar al te vaak een gunstig gehoor. Zij zijn het, die hun stempel
drukken op de mentaliteit der bevolking, een mentaliteit, die in moeilijke le-
vensomstandigheden, voor ieder waarneembaar, tot uiting komt.
Zij zijn de echte kenners der kolverhalen en zij zorgen dat die voor het nage-
slacht bewaard worden, hoe ernstige pogingen worden aangewend om het
heksengeloof uit te roeien. Door hun toedoen wordt een lichtgeloovig geslacht
gekweekt, vatbaarder dan een ander, onder gelijke omstandigheden, voor psy-
chische infectie.98

Hier spreekt niet langer de volkskundig geïnteresseerde Bakker, lid van het Institut
International d’Anthropologie, maar de rationalist Bakker, de arts, man van de
wereld en van de wetenschap, de moderne, maatschappelijk geëngageerde opvoe-
der. De medische verklaring die Bakker geeft, hangt beslist samen met zijn profes-
sie. Hoe terecht sommige van zijn observaties ook geweest zullen zijn, een socio-
loog zou de verklaring waarschijnlijk weer eerder zoeken in de sociaal zwakkere
positie en de lagere opleiding van de vertellers van en gelovers in sagen. Maar of er
altijd wel zo’n duidelijk verband bestaat tussen sociale positie, opleidingsniveau en
‘(bij)geloof’, valt zelfs te betwijfelen. We zijn voor onze kennis van de wereld toch
in hoge mate afhankelijk van de informatie die anderen ons verschaffen. Veel van
onze kennis is ‘geleende kennis’. Op de juistheid van bepaalde informatie moeten
we maar gewoon vertrouwen (“de aarde is rond”, “God is onze Schepper”, “hek-
sen kunnen het vee betoveren”, “klavertje vier brengt geluk”). De mens is geneigd
vooral datgene te geloven wat uit betrouwbare bron lijkt te komen, en wat in de
eigen kring geaccepteerd is om te geloven - dat kan geloof in God of in heksen zijn,
of in beide.

In een interview verklaart W.A. Engel, een neef van C. Bakker, over het verza-
melen van volksverhalen door zijn oom:

Het was een tijd van realisme hè? En dat had oom Cor ook zo het zelfde. Ja, ik
geloof dat hij zelf niet zoveel van die sprookjes hield, maar wel het gevoel had:
‘Ja, maar er zit toch wat achter en ik moet het verzamelen’. Dat verzamelen van
oom Cor, dat was zo grappig. Het was kennis opdoen, eigenlijk. Kennis waar-
van hij bang was, dat het verloren zou gaan.99
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Bakkers paradoxale houding ten opzichte van de sagen hangt samen met zijn visie
op verleden en toekomst. Bakker is vanuit cultuurhistorisch oogpunt bezien ge-
boeid door de volksverhalen omdat men er naar zijn overtuiging allerlei interes-
sante relicten van de oude Germaanse cultuur in terugvindt. Hij roept zelfs col-
lega-wetenschappers op om ook actief dergelijke verhalen te gaan verzamelen
voordat ze verloren gaan. In het licht van de toekomst en de vooruitgang evenwel
is Bakker er veel aan gelegen om wat hij beschouwt als bijgeloof met wortel en tak
uit te roeien. Dit blijkt ook met zoveel woorden in zijn artikel over sympathische
geneeswijze (een vorm van analogie-magie), waarin hij zegt:

Het volk neemt vaak heel goed waar, even goed, als de vroegere geneeskundi-
gen dat deden, maar zijn uitlegging met het waargenomene deugt niet. Evenals
aan den vroegeren geneeskundigen ontbreekt aan het volk de kennis, waarover
de tegenwoordige artsen beschikken. Zijn denkbeelden over ziekten, zijn in-
zicht daarin, zijn meeningen over natuurverschijnselen zijn vaak zóó naïf, dat
het haast niet anders kan, of het waargenomene moet verkeerd uitgelegd wor-
den. Wat het ziet gebeuren na de een of andere manipulatie, beschouwt het als
een gevolg daarvan en daarom neemt het er zijn toevlucht toe, in geval van nood
en laat zich zijn geloof daaraan niet zoo gemakkelijk ontnemen. Het heeft toch
immers zelf gezien dat dit of dat gebeurde, nadat het deze of gene handeling
verricht had! Men kan dergelijke dwalingen eerst bestrijden, als men de ware
betrekking tusschen het verrichte en het waargenomene kent. Dan kan men
aantoonen, dat wat het zag gebeuren niet het gevolg was van de sympathische
verrichting, maar van bijkomstige omstandigheden.100

In het huidige volksverhaal-onderzoek spelen deze benaderingswijzen geen rol
van betekenis meer. De sagen worden bestudeerd als vertegenwoordigers van een
orale vertelcultuur die getuigenis afleggen van een bepaalde mentaliteit bij een
zekere bevolkingsgroep, niet als echo’s uit een ver Germaans verleden, maar als
contemporaine, culturele signalen. Persoonlijke waardeoordelen over geloofsop-
vattingen worden binnen het moderne sagen-onderzoek niet langer opportuun
geacht.

Spokerij

Een ander, telkens weer terugkerend thema in de sagen is dat van de spokerij. We
kunnen in het materiaal eigenlijk drie vormen van spokerij onderscheiden. In de
eerste plaats is daar de naloop: om een bepaalde reden komt een rusteloze mensen-
ziel spoken. De naloop houdt doorgaans op zodra het aardse probleem van de ziel
is opgelost. Een tweede vorm van spokerij betreft de waarneming van (ongemoti-
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veerde) spookverschijnselen van onbestemde herkomst. Ten derde wordt spokerij
soms opgevat als een omen: een voorteken van onheil, ook wel aangeduid als
voorloop.

In de collectie Bakker komen voor wat betreft de naloop de zogenaamde schat-
sagen het meest voor.101 In dergelijke verhalen spookt het in een woning, een
boerderij of een molen. Na verloop van tijd komt men er achter dat er een (al dan
niet gestolen) schat is begraven. Als de schat dan wordt opgegraven, en eventueel
verdeeld, dan heeft de ziel van de eigenaar (of de dief) rust en keert niet meer weer.
Zo vertelt veehouder Jan Lof over een boerderij nabij Monnikendam, waar het
spookte. Een soldaat die er onderdak krijgt, ontmoet ’s nachts een witte vrouw die
een helder licht uitstraalt. Als belofte om te doen wat zij vraagt, steekt hij haar zijn
zakdoek toe, die meteen in brand vliegt. Vervolgens neemt de spookverschijning
hem mee naar een plek waar geld verstopt is - kennelijk geld dat de vrouw tijdens
haar leven verzuimd heeft te verdelen. Nu moet de soldaat het doen: eenderde voor
de gemeente, eenderde voor de doopsgezinde kerk, en eenderde voor de soldaat
zelf.102

Jan Lof bekent aan C. Bakker niet uit te sluiten dat er werkelijk een verband
bestaat tussen spokerij en een verborgen schat. Hij weet van zijn vader dat het
spookte in en om de boerderij van Klaas Lodder, en het zou hem niet verbazen als
er na enig graafwerk een schat uit de Franse tijd naar boven zou komen.103 Zoals al
eerder opgemerkt heeft Lof in zijn vertellingen meermalen verklaard niet bijgelo-
vig te zijn, zodat hij het bovenstaande als een reële optie zal hebben gezien. En dat
zal voor meer mensen gegolden hebben, want toen het huis van de oude juffrouw
Heintje Bakker, waar het ook spookte, werd gesloopt, heeft men naarstig naar
‘onrechtvaardig geld’ gegraven - aldus de overlevering. De aard van de spokerij bij
Heintje Bakker heeft overigens veel weg van de manifestatie van een Poltergeist.
Het spook laat zich niet zien en doet geen wezenlijk kwaad, maar het veroorzaakt
wel rumoer in huis. Verder haalt het de was van het droogrek en vouwt het op.
Eenmaal heeft het zijn stem laten horen.104 In de meeste andere schatsagen vertoont
het spook zich juist wel aan de mensen. Er kan dan communicatie volgen, en het
spook duidt meestal de plek aan waar de schat verstopt zit.

Naast schatsagen komen er in de collectie verhalen voor van gevallen van na-
loop met de bedoeling een (niet nagekomen) belofte af te dwingen. Als een bakker
zijn belofte aan zijn gestorven vrouw om de kinderen aan de buurvrouw uit te
besteden niet nakomt, komt de echtgenote spoken. Zodra de bakker zijn belofte
gestand doet, houdt het spoken op.105 In een andere vertelling verschijnt een over-
leden vader aan zijn zoon. De zoon moet beloven beter voor zijn moeder te zorgen
dan de man gedaan heeft. Op de zakdoek die de zoon ten teken van belofte aan-
reikt, blijft een afdruk van de hand van de vader achter.106

Voorts zijn er dan nog sagen waarin spokerij het gevolg is van een bedreven
onrecht, waarin de ziel van een zelfmoordenaar geen rust kan vinden, en waarin
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een goddeloze en een gierigaard blijven rondspoken.107 De spokerijen, die meestal
om middernacht beginnen, beperken zich in deze gevallen voornamelijk tot het
maken van rommel, geruchten (o.a. het rammelen met de pispot) en verschijnin-
gen. Bij sommige sagen blijft het vaag of er sprake is van naloop. Zo wordt bijvoor-
beeld verteld over spokerij in de boerderij van Kees de Waart: er worden vreemde
geluiden gehoord, en als Kees met een licht de voorkamer ingaat, wordt het uitge-
blazen.108 Of dit het werk is van een rusteloze ziel, blijft onuitgesproken. In een
andere woning gaat om middernacht altijd spontaan de deur van een kast open. Als
de dochter des huizes het spook aanspreekt als Lord de Kappestijfster, ontvangt zij
als reactie een harde klap tegen het hoofd.109

Ook in dit laatste geval blijft in het midden wat de aard van de spookverschij-
ning is. Daarmee zijn we aanbeland bij die spokerij, waar geen dolende zielen voor
verantwoordelijk worden gehouden. Binnen dit groepje sagen zijn die over Pol-
tergeist-verschijnselen het talrijkst.110 Het spook - eigenlijk een soort huis- of
plaaggeest - maakt kabaal, met name ’s nachts. In een sage wordt gerept van het
breken van een spiegel, bonzen tegen de muur, deuren die vanzelf openvliegen,
rammelend serviesgoed en het knagen van de wormen in de bedstee. In het ergste
geval gebruikt het spook, als mannen bij rumoer boven poolshoogte gaan nemen,
geweld. In enkele gevallen blijkt de rumoerige spokerij een spoedig overlijden van
een naaste aan te kondigen. Verteller Dirk Schuurman legt uit hoe de spokerij bij
veehouder Jurriaan Hofman is ontstaan. Op een avond werd er gedronken, gedob-
beld en gebrast. Nadat iemand al twaalf had gegooid, riep een ander bij de volgende
worp: “Eruit dertien!” Er vloog een stuk van de dobbelsteen en er kwam tweemaal
zes en eenmaal één te liggen. Ze zeggen wel, meent Schuurman, dat toen de duivel
onder tafel zat; en sindsdien spookte het er.

Als men ’s nachts in bed als het ware onwillekeurig de handelingen blijft her-
halen die men overdag verricht heeft (timmeren, maaien etc.) dan wordt dat ook
wel aan een soort plaaggeest toegeschreven, die in de betreffende sage wordt aan-
geduid als een ‘werkgeest’.111

Naast aan huis gebonden spokerij is er ook spokerij in de omgeving buiten.
Nogal wat sagen maken gewag van ontmoetingen met spookgestalten en spook-
dieren, meestal ’s nachts, maar ook wel overdag. Er wordt gerept van gestalten in
het zwart, een witte juffer en wezens of (zwarte) dieren met vurige ogen.112 Deze
vorm van spokerij treedt bij voorkeur op bij een liminele locatie zoals een brug
(tevens een geliefd oord voor heksen om samen te komen). In één sage wordt
uitgelegd dat het spookt bij de Aandammerbrug omdat er vroeger een galg heeft
gestaan. In de meeste gevallen jagen de spookverschijnselen de voorbijgangers
angst aan. In een enkel geval maakt C. Bakker een relativerende opmerking. Als
verhaald wordt dat er bij stoomgemaal De Poel allerlei spookachtige gedaantes
worden waargenomen, kan hij niet nalaten om te vermelden dat daar veel otters
huizen.113 Een andere spooksage eindigt zelfs als een regelrechte anti-sage. Op het
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kerkhof van Zuiderwoude wordt een witte gedaante met vurige ogen waargeno-
men. Het volk trekt er gewapend met stokken en messen naartoe, en de aanvoerder
roept naar de spookverschijning: “Indien gij een geest Gods zijt, kom dan nader,
maar zijt gij des duivels, zoo ga heen!” Hierop vlucht de gedaante. Later bleek dat
het ‘spook’ een loslopende geit was.114 Ongeacht de anti-climax van een spook dat
geen spook is, toont het verhaal wel duidelijk hoezeer het christelijke geloof en het
geloof in een bovennatuur (zgn. ‘heidens bijgeloof’) naadloos in elkaar kunnen
overgaan. Vreemde verschijningen kunnen het werk van God of de duivel zijn.

In een andere sage wordt ervoor gewaarschuwd dat men nooit iets naar een
spook moet gooien, want er bestaat een kans dat de schim teruggooit en dan is het
raak. Ooit gooide een niet bang uitgevallen boer een mes naar een spookhond. Het
dier vluchtte en het mes was niet meer te vinden. Later, toen hij eens een boterham
at in een herberg in Hoorn kreeg hij zijn eigen mes daarbij. Kort daarop kreeg hij
een briefje waarop stond dat het de volgende keer slechter met hem zou aflopen.
Maar er is ook een vertelling op het aloude thema van het spookdier dat niet
getroffen kan worden: twee ervaren jagers vuren hun schoten af op een konijn,
maar weten het niet te treffen. Geschrokken rennen ze naar huis, want ze realiseren
zich dat het een spookdier is.115

Ook spokerij buitenshuis kan een omen van sterfgevallen zijn. Zo wordt er
verteld dat drie broers ’s nachts van een kaartavondje naar huis terugkeren. Onder-
weg ontmoeten zij drie meiden, die zij voor de grap achterna zitten. De meiden
blijken spookverschijningen te zijn, die het kerkhof opvluchten en in de grond
verdwijnen (zijn het mensenzielen?). Binnen het jaar zijn alledrie de broers gestor-
ven.116 In een andere vertelling ziet een man een zwarte gestalte van het kerkhof
komen. De gestalte loopt over het water en dwars door hem heen. De man begrijpt
dat dit een aankondiging van zijn dood is, en hij is ook spoedig daarna gestorven.
De Zuiderwouder roeier heeft C. Bakker verteld dat hij zelf een huilende vrouwe-
lijke spookgestalte heeft waargenomen, en dat dit de dood aankondigde van de
boerin bij wie hij als knecht diende. In een vierde vertelling ziet een vrouw, als haar
moeder op sterven ligt, buiten een witte vrouwengestalte.117

Het inhoudelijke overzicht van sagen over spokerij eindigt met een in de Lage
Landen zeer populaire sage, en kan in zekere zin ook beschouwd worden als een
vooraankondiging van iemands dood. Het betreft de sage waarin uit het water
telkens een stem opklinkt die zegt: “Hier is de tijd, waar is de man?”118 De zeelui
nemen de dominee mee om het hem te laten horen. Op de bewuste plek slaat
dominee overboord en verdrinkt. Sindsdien wordt de stem niet meer gehoord. C.
Bakker heeft het verhaal in vier varianten opgetekend. In de andere versies zakt de
dominee op de bewuste plek door het ijs, rijdt er een rijtuig het water in of slaat de
spottende schippersknecht overboord.119

Zoals zo vaak met sagen hebben veel vertellers de verhalen van-horen-zeggen.
En voor bepaalde verschijnselen kunnen best meer rationele verklaringen gegeven
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worden, zoals een toevallige samenloop van omstandigheden, een op hol geslagen
fantasie of een ontmoeting in het duister met een mens of een loslopend dier.120 Na
een sterfgeval zouden omina zich gemakkelijk kunnen laten terugredeneren.
Poltergeistverschijnselen worden niet zelden veroorzaakt door een familielid in
huis, vaak een puber in geestelijke nood.121 De ‘werkgeest’ die de mensen ’s nachts
hun arbeid laat voortzetten zou gemakkelijk fysiek en psychisch verklaard kunnen
worden. Dat neemt allemaal niet weg dat de sagen getuigenis afleggen van een
bepaalde geloofsovertuiging - en dat zij voor veel vertellers een acceptabele verkla-
ring bieden voor verschijnselen, passend binnen hun wereldbeeld. In het menselijk
bestaan worden bovennatuurlijke tekens gegeven, en die kan men maar beter
duiden dan negeren. Bovendien moet men niet vergeten dat de sagen vaak ook een
morele boodschap in zich hebben, die de verteller bewust of onbewust wil over-
dragen. Zo dragen de sagen bijvoorbeeld uit dat men zijn beloften moet nakomen,
en dat men tijdens dit leven zijn zaakjes netjes af moet handelen. Liederlijk gedrag
als slempen en gokken kunnen tijdens dit leven nog bestraft worden. Immoreel en
vanuit religieus perspectief zondig gedrag als gierigheid, diefstal, zelfmoord, on-
rechtvaardigheid en goddeloosheid kunnen na dit leven bestraft worden met de
rusteloosheid van de ziel.122 En de sage over “Hier is de tijd” lijkt uit te dragen dat
er aan het noodlot niet te ontkomen valt (en in één geval wordt er een spotter
gestraft).

Keren we nog even terug naar de ‘rationele’ neiging om bovennatuurlijke ver-
schijnselen terug te brengen tot verklaarbare, natuurlijke fenomenen. Zoals al
eerder gezegd, stond Bakker ambivalent tegenover de verhalen die hij verzamelde.
Enerzijds werd hij door de stof geboeid, anderzijds veroordeelde hij de sagen als
(uit te roeien) bijgeloof. Naast sagen heeft C. Bakker ook cents-prenten verza-
meld, waarvan een bepaalde serie zeer toepasselijk genoemd zou kunnen worden.
In de tweede helft van de 19e eeuw werd door de firma Schuitemaker uit Purmerend
een serie prenten over spokerijen uitgebracht onder de titel: ‘Prenten-Magazijn
voor de Jeugd. Spookhistoriën, medegedeeld door Meester Penneschacht aan zijne
Kostleerlingen’. Deze serie werd uitgebracht met steun van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen. De prenten hadden de bestrijding van het bijgeloof ten
doel, want voor elke vermeende spookverschijning wordt telkens een rationele
verklaring gegeven (een spook blijkt een schaduw e.d.). We mogen gerust veron-
derstellen dat dit beschavingsoffensief door Bakker zal zijn toegejuicht.

Toverij

In 1911 vertelt veehouder Jan Lof aan verzamelaar Bakker dat hij de zwarte kunst
wel heeft willen leren.123 Hij kende namelijk een tovenaar uit de Haarlemmermeer
die bereid was om hem in de geheimen der kunst in te wijden. Een vriend had het
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hem afgeraden, maar toen Jan hoorde dat een tovenaar nooit om geld verlegen zat,
wilde hij het er toch op wagen. Vervolgens kreeg hij van de tovenaar uitgelegd hoe
hij te werk moest gaan: hij moest een kat met huid en haar tot pap koken, en dan
om twaalf uur ’s nachts voor de spiegel gaan zitten om op de tast een bepaald botje
te zoeken. Zodra hij het juiste botje tussen zijn vingers zou hebben, zou hij een
stem horen die zou zeggen: “Dat is het.” Vanaf dat moment zou Jan rijk zijn. Maar
toen hij dit gehoord had, begreep Jan Lof dat dit soort toverij in feite duivelswerk
was, en zag hij er definitief van af.

De vriend die hem had gewaarschuwd, had nog gezegd dat tovenaars hun
kunsten danken aan een toverboekje. Het bezit ervan blijkt niet louter een voor-
deel, maar tevens een kwelling te zijn. Vandaar dat tovenaars ook proberen om van
het boekje af te komen, maar dat blijkt schier onmogelijk. Ze kunnen het niet
verbranden of weggooien, want het keert altijd weer bij de eigenaar terug. Ze
kunnen het alleen kwijtraken door het aan iemand te geven die het hebben wil. De
vriend voorzag dus dat de tovenaar uit de Haarlemmermeer zijn boekje wilde
overdoen aan Jan Lof, en dat laatstgenoemde daarmee ook de kwelling zou over-
nemen.

Uit de door Bakker verzamelde sagen over tovenaars124 blijkt meermalen dat de
kunsten van de tovenaars (in tegenstelling tot bijvoorbeeld waarzeggers en - ook
wel - heksen) niet zijn aangeboren, maar aangeleerd. De tovenaars doen hun ken-
nis op uit een tover- of duivelsboekje.125 Veelal wordt beweerd dat het boekje
inderdaad aan een ander gegeven moet worden. Soms wordt gezegd dat een tove-
naar zich van het boekje kan ontdoen door het te verbranden.

In de verhalen blijkt het zogenaamde ‘vastzetten’ wel de meest favoriete kunst
van de tovenaars: paarden en wagens worden vastgezet, evenals trekschuiten en
personen. Een ander sterk staaltje dat tovenaars kunnen beheersen is het ‘uittreden’.
Hun geest verlaat het lichaam echter niet om rond te dwalen, maar om een prak-
tische taak te verrichten - meestal (tijdens een gezellig kaartavondje) om een fles
jenever te gaan halen. In tegenstelling tot de heksen verrichten de tovenaars in de
verhalen eigenlijk geen schadelijke toverij, zoals het ziekmaken van dieren, kinde-
ren of volwassenen.126 De verhouding tussen verhalen over tovenaars en verhalen
over heksen in de collectie Bakker is ongeveer 1: 2. Het lijkt erop dat er in Broek
in Waterland wat meer dan gemiddeld over tovenaars werd verteld, want voor de
meeste andere collecties geldt gewoonlijk een verhouding van ongeveer 1: 3.127

Sommige tovenaars blijven in de verhalen anoniem, maar anderen worden bij
hun naam genoemd. In enkele verhalen spelen Hendrik Roelofsen, Evert Smit,
Kees Bakker, de oude Stroo en Willem van der Hoek een rol. Over de meer
illustere tovenaars gaan meer verhalen, te weten over Hein Groen, Wietse Veld-
huis en Herk Ooievaar.

Van de anonieme tovenaars wordt soms slechts kort aangeduid over welke
kunsten ze beschikten: eentje kan water in wijn veranderen, een ander kan paarden
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vastzetten, weer een kan een paard kreupel laten lopen, en een vierde laat tijdens
een kaartavond de klaverboer jenever halen.128 In het geval van het kreupele paard
wordt gemotiveerd waarom de tovenaar dit doet: als een boer met paard en wagen
een lift weigert aan de tovenaar, hindert deze het paard op magische wijze net zo
lang, tot de boer toegeeft en hij toch mag meerijden. Van andere anonieme tove-
naars wordt verteld welk ‘beroep’ ze in het dagelijkse leven uitoefenden. Het zijn
allemaal eenvoudige beroepen: een smid, een boerenknecht, een matroos, een rover
en verschillende soldaten. De boerenknecht gebruikt zijn toverij om het land op
magische wijze, en dus zonder fysieke inspanning, te bemesten. De rover zet zijn
kunst in om de politie, die hem wil inrekenen, vast te zetten. De smid zet een wagen
vast, maar moet capituleren voor de soldaat die de wagen berijdt en die de kunst
ook machtig is. In andere sagen wordt verteld over een soldaat die een kist kan
laten dansen op de slagen van zijn trom, een soldaat die de koorts van een collega
geeft aan een luitenant, en een soldaat die - wederom - klaverboer een fles jenever
laat halen.129 Het meest merkwaardige verhaal gaat over een matroos die kan tove-
ren. Als op een dag de scheepsbemanning voor straf geen oorlam krijgt, vraagt de
matroos of hij wat mag schenken zonder in de kombuis te komen. De kapitein
staat dit toe. Hierop draait de matroos een kraantje in de mast en tapt voor ieder
een alcoholische versnapering naar wens.130

Sommige bij naam bekende tovenaars worden maar in één sage genoemd, zoals
Hendrik Roelofsen, die in staat zou zijn om iemand nachtmerries te bezorgen: als
gevolg daarvan doet de boer Piet Willy ’s nachts geen oog dicht, en aan elk van zijn
haren hing een druppel zweet.131 Van boerenarbeider en tovenaar Kees Bakker
(1816-1857) uit Broek in Waterland wordt verteld dat, als hij zag dat mensen hem
wilden ontlopen, hij de weg vol militairen te paard toverde, zodat men op z’n
schreden moest terugkeren.132 Van een tovenaar als Evert Smit uit Koog aan de
Zaan verhaalt C. Bakker terloops dat deze de naam had in staat te zijn om mensen
het slot op de mond te gooien. Bakker vertelt tevens:

Ook werden wij als kinderen gewaarschuwd om bij straatkunstenaars op de
kermis niet te zeer naar voren te dringen, omdat je daaronder lui had, die je een
slot op den mond konden gooien. Dan kon je niet spreken, tenzij zij het slot
weer wegnamen, maar dat lieten ze ook wel eens na, en dan had je er ellende
mee. Het spreekt vanzelf, dat wij juist naar voren drongen, maar het tot onzen
spijt nooit gezien of ondervonden hebben.133

Een tovenaar die door verteller Dirk Schuurman wordt aangeduid als ‘oude Stroo’134

was weer in staat om klaverboer jenever te laten halen. De grootvader van Dirk
Schuurman zou dit zelf hebben meegemaakt. Het lichaam van de tovenaar geraakt
in een staat van bewusteloosheid, terwijl zijn geest de fles haalt. Als de fles is
gearriveerd, komt de tovenaar weer tot zijn positieven. Schuurmans grootvader
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heeft destijds de fles aangepakt, en deze bleek gloeiend heet te zijn. Oude Stroo
zou ook nog een gelijkaardige truc hebben uitgehaald. De grootvader van de
verteller kreeg de opdracht om klaverboer buiten ergens te verstoppen, dan zou de
tovenaar ervoor zorgen dat de kaart even snel terug zou zijn als de speler. De
grootvader heeft toen een hoekje van de kaart gescheurd en hem in het natte gras
gelegd. Inderdaad was de kaart (nat en zonder hoekje) even snel terug.135

In Uitdam was het Willem van der Hoek die kon toveren. Willem van der Hoek
werd geboren op 22 oktober 1832 te Uitdam. Hij was Nederlands hervormd en
staat in het bevolkingsregister geregistreerd als “boerenknecht” en “landman”.
Hij was getrouwd met Maritje Honingh. Hij is overleden op 28 december 1890.136

Over Willem wordt verteld dat hij een boer met paard en wagen vastzette, omdat
de boer hem geen lift naar Purmerend gaf. Uiteindelijk kiest de boer natuurlijk
eieren voor zijn geld, en mag Willem alsnog meerijden.137 In een andere vertelling
blijkt dat Willem van der Hoek op de schaats wordt nagezeten door de duivel,
omdat hij een vloekend uitgebrachte eed dreigde niet na te komen. De tovenaar
slaagde erin de duivel nog juist bijtijds te ontkomen.138 Hier dus geen staaltje van
toverij, maar wel op zijn minst de suggestie dat de duivel uit is op de ziel van deze
weinig godvrezende persoon.

Daarmee zijn we aanbeland bij de drie meest genoemde tovenaars in de sagen:
Hein Groen, Wietse Veldhuis en Herk Ooievaar. De boer Hein Groen leefde in
Zuiderwoude, en was volgens een zegsman van Bakker in staat om op magische
wijze in een half uur het gemaaide gras op hopen te zetten. In de vertellingen over
hem blijkt hij vooral uit te munten in plagerijen. Als een jager weigert om koffie te
komen drinken bij Hein, dan maakt Hein dat de jacht mislukt. Het jachtgeweer
van de jager weigert, maar dat is over zodra hij alsnog een kop koffie is gaan
drinken. Iets dergelijks overkwam de broers Piet Lodder (1824-1893) en Jan Lodder
(1827-1877): zij waren gras aan het maaien, maar het gras week uit voor de zeis. Pas
toen ze bij Hein Groen een kop koffie waren wezen drinken, verliep het werk
voorspoedig. Verder gaat het verhaal dat er kabouters bij Hein Groen huisden, die
’s nachts uit gaten onder de schoorsteen vandaan kwamen. De vrouw van Hein
zette ’s nachts voedsel voor hen klaar, maar Hein werd dit beu: hij maakte de
spijzen ongenietbaar door er petroleum over te gieten. De kabouters lieten het eten
onaangeroerd en vertrokken, met achterlating van de volgende boodschap:

Klaboutertjes zijn eten weg,
Klaboutertjes zijn zegen weg.

Volgens het verhaal was dit laatste maar al te waar. In alle sagen blijkt dat Hein
Groen bij anderen weinig geliefd was om deze plagerijen.139 Het enige waarom hij
in de vertellingen gewaardeerd werd, was om de macht die hij over de dieren had.
Als men een koe niet uit de sloot kreeg, dan haalde men Hein Groen erbij, en dan
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kwam het dier er zo uit. Varkens die niet in de wagen wilden, sprongen voor Hein
in het gelid en liepen gedwee de wagen in.

Tovenaar Wietse Veldhuis woonde en werkte als bakker140 in Koog aan de
Zaan, en net als zijn stadgenoot Evert Smit kon hij iemand het slot op de mond
gooien. Verder lijkt hij een variatie op het bekende vastzetten te hebben beheerst.
Toen een schilder telkens op een plek ging urineren, die Wietse Veldhuis niet
beviel, heeft de tovenaar op magische wijze bereikt dat de schilder die plek niet
meer kon bereiken. Verder schiep hij er behagen in om andere mensen met zijn
toverij versteld te doen staan en te plagen. Toen dominee Windgetter grauwe
erwten bij hem kwam eten, toverde hij diens broek-, vest- en jaszakken in een
mum van tijd vol erwten. Een andere gast die bij hem te eten genood was, zag een
schaal met grauwe erwten veranderen in een hoop krioelende spinnen. Een joodse
appelventer plaagde hij door de op prijs gesorteerde appels in twee manden geheel
door elkaar te toveren.141

Over tovenaar Veldhuis heeft volkskundige J.R.W. Sinninghe nog wat verhaal-
varianten verzameld en aldus gepubliceerd onder de titel ‘Van Wietse Veldhuis’:

In de vorige eeuw zal in de Zaanstreek wel geen persoon hebben geleefd waar-
van men zo veel wist te vertellen als van Wietse Veldhuis uit Koog aan de Zaan.
Gorse Gorter had de onhebbelijke gewoonte om zich geregeld, als hij van zijn
werk naar huis ging, bij een boom aan de kant van de Dijksloot te posteren, juist
op een plek dat men hem vanuit het huis van Veldhuis, aan de overkant van de
sloot, kon zien. Moeder Veldhuis had daar al vaak over geklaagd en haar man
zei op een avond, toen Gorter weer bij de boom stond, dat hij hem die kunsten
wel zou afleren. Nauwelijks had Wietse dat gezegd of alles aan Gorter ver-
stijfde. De stijve figuur bij die boom trok al spoedig de aandacht van de voor-
bijgangers en meermalen werden opmerkingen gehoord als: “Gorter, ’t laikt
wel of je met die boom getrouwd bent” of “Gorter, licht je been eens op.” Een
kwartier lang heeft Veldhuis hem zo laten staan en daarna duurde het nog wel
een kwartier eer Gorter in staat was om die plek te verlaten. Nooit heeft men
Gorter meer bij die boom aangetroffen.
Op een zaterdagmiddag kwam Wietse Veldhuis van zijn werk. Toen hij de brug
over ging, kwam hij buurman Zwart tegen die vroeger van zijn werk was
thuisgekomen en opgeknapt en verkleed op weg was naar de barbier om zich te
laten scheren. “Dag buur,” zei hij tegen Wietse, “ik zal zeggen dat je komt.”
“Nee,” zei Wietse, “ik zal vertellen dat jij komt” en hij ging zijn huis binnen om
zich op te knappen en zich te verkleden. Buurman Zwart stond als vastgenageld
op de brug. Met zijn ene hand op de brugleuning bleef hij wachten, wachten ...
totdat Wietse Veldhuis hem voorbijliep en zich aansloot bij de kameraden die
bij de barbier wachtten tot ze aan de beurt waren. Toen pas was de ban bij
buurman Zwart geweken.
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Toen hij eens met een kennis wandelde, zag Wietse Veldhuis het rijtuig van
mijnheer Honig naderen, waarvoor twee flinke dravers waren gespannen. “Wat
zijn dat vlugge paarden,” merkte zijn makker op, maar Wietse antwoordde:
“Wij zullen eerder bij die paarden zijn, dan die paarden bij ons.” Inderdaad, de
paarden waren blijven staan en konden eerst hun weg vervolgen, nadat Veld-
huis hen voorbij was gegaan.
Men zegt ook dat Veldhuis een hond, die altijd blafte, toeschreeuwde: “Hou je
bek!” Sindsdien kon die hond wel grommen, maar nooit meer blaffen.
Dominee Windgetter kwam altijd op huisbezoek als er werd gegeten. Moeder
Veldhuis vond dat knap vervelend, te meer omdat je voor je fatsoen moest
vragen of dominee mee bleef eten en hij daar altijd voor was te vinden. Op een
middag, toen moeder Veldhuis juist had gedekt en een schaal met grauwe
erwten op tafel had gezet, verscheen dominee weer. “Dominee, mee eten?” “Ja
graag, heel graag.” Het gezin zette zich aan tafel en na het gebruikelijke gebed
zou dominee als gast het eerst een bord grauwe erwten opscheppen. Maar wat
hij ook deed, het gelukte hem niet. Schepte hij een lepel op, dan dansten de
erwten van de lepel af. Ten laatste zei hij: “Ik wens u een smakelijk middagmaal.
Ik kom nog wel eens terug, maar dan niet onder etenstijd.” Niet lang daarna
nodigde dominee Veldhuis uit om bij hem te komen eten en dan tevens iets van
zijn kunst te laten zien. Weer stonden er grauwe erwten op tafel. Toen de deksel
echter van de schaal werd afgenomen, bleken de erwten in grote, zwart be-
haarde spinnen te zijn veranderd, die over de rand van de dekschaal klommen
en verder kropen, over het tafelkleed, over de borden, over de stoelen ... De
dames vluchtten gillend de kamer uit en de heren trokken zich met bleke
gezichten terug in de verste hoek van het vertrek, gereed om de vlucht te nemen
als de spinnen hen zouden naderen. De enige die kalm en onverstoorbaar bleef
was Wietse Veldhuis. “Heren,” zei hij, “wat maakt u zich bang! U had een
schaal met grauwe erwten en die heeft u nog.” Inderdaad, toen ze keken, zagen
ze een gewone dekschaal en gewone erwten, maar de dames waren niet te
bewegen om weer binnen te komen zolang Wietse Veldhuis er was.142

In deze verhalen blijkt nog duidelijker dat Wietse de kunst van het vastzetten
beheerste - en deze toepaste uit motieven als ergernis, plaagzucht of geldings-
drang. Het verhaal over de spinnen benadrukt hoe Wietse in staat was een zinsbe-
goocheling teweeg te brengen.

De tovenaar over wie - althans blijkens de collectie Bakker - veruit de meeste
verhalen gingen was boer Herk Ooievaar uit Berkhout. Over hem wordt expliciet
verteld dat hij zijn kunst geleerd had uit een duivelsboekje. Herk had het boekje
overgenomen van een schippersknecht die al vruchteloos had geprobeerd om het
boekje te verbranden. Naderhand heeft ook Herk geprobeerd om het duivels-
boekje aan een ander te slijten, maar hij heeft er niemand voor kunnen vinden.



138 Vertelcultuur in Waterland

Volgens een andere verteller heeft Herk mogelijk ook geprobeerd om het boekje
te verbranden. Als staaltje van zijn toverkunst wordt verteld dat hij op een deftige
visite de hoofden van de aanwezigen op magische wijze in dierenkoppen liet ver-
anderen - tot hilariteit van eenieder. Ook op andere manieren had hij macht over
de natuurwetten: hij kon verhinderen dat melk op het vuur aan de kook raakte, en
hij kon maken dat chocolademelk niet uitgeschonken kon worden. Eén van zijn
specialiteiten was - zoals vaker - het vastzetten. De dominee van Berkhout, die niet
aan Herks kunsten geloofde, wist hij via magie fysiek het pijproken en eten te
beletten. Waarna de dominee alsnog overtuigd raakte van Herks toverij. Ook heeft
Herk eens een brutale Duitse maaier vastgezet, toen deze op zondag openlijk
stond te plassen terwijl de dorpelingen ter kerke gingen. Voor straf heeft de maaier
de hele dienst verstijfd gestaan, totdat Herk hem op zijn smeekbeden verloste.
Ook rijtuigen konden door Herk worden vastgezet. In een drietal verhalen staat
een trekschuit centraal: Herk zet de schuit vast of laat de (nieuwe) jaaglijn breken.
Uit één van de verhalen blijkt dat Herk overhoop ligt met de schipper, die hij
onbeschoftheid verwijt. Pas als de schipper vriendelijk komt vragen of Herk de
trekschuit weer wil laten varen, toont ook de tovenaar zich behulpzaam.143

Het kan opmerkelijk genoemd worden dat de herinnering aan Herk Ooievaar
na de periode waarin Bakker verzamelde niet geheel vervlogen is. In 1953 schrijft
Jan Kamp uit Berkhout als correspondent van het Meertens Instituut:

Voor ongeveer een eeuw terug woonde in Berkhout een oude veehouder waar-
van werd verteld dat hij de bedelaars bij de poort kon laten stilstaan en dan
soms na een half uur riep: “Nou, ga nou maar weer door”, en dan kon de man
weer doorgaan. Ook ging het gerucht dat hij kon bewerken dat alle deuren in
de grote boerderij gelijk opengingen, zonder dat hij de huiskamer verliet. Na
het overlijden van “Herke Ooievaar” is ook het geheim van zijn zwarte kunst
verdwenen en is de vertelling ook verwaterd.144

Nogmaals blijkt dat de tovenaar in staat is om hem onsympathieke personen dwars
te zitten met vastzetten, en dat hij de wetten der natuur kan trotseren door op
afstand deuren te openen.

De herkomst van de verhalen is lang niet altijd duidelijk, maar de getuigenissen
uit de eerste hand zijn in elk geval schaars. De sagen zijn, voorzover na te gaan,
gestoeld op overlevering, en ze getuigen van - overigens volkomen legitiem -
geloof, niet van ervaring. De verteller heeft het verhaal vaak uit de tweede of derde
hand, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de volgende formulering: “De vader van mijn
zegsman had het van een smid te Purmerend”.145 Dirk Schuurman en Gerrit Eysker
kenden de verhalen over het halen van jenever van hun grootvaders. Ook de toverij
van Kees Bakker heeft Schuurman niet zelf meegemaakt, maar slechts van anderen
gehoord. Een Zuiderwouder verteller kent het verhaal over Hein Groen van zijn
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vader. Jan Lof heeft slechts op het punt gestaan de toverkunst te leren, maar heeft
er uiteindelijk van afgezien, en kan dus evenmin uit ervaring spreken.

De zelf ervaren gevallen van toverij zijn al minder overtuigend. Hendrik Eysker
had meegemaakt dat de nieuwe jaaglijn van de trekschuit brak. Aangezien Herk
Ooievaar in de buurt was, viel de verdenking (maar niet meer dan dat) op hem.
Daarnaast zijn er nog drie andere gevallen van zelf ervaren toverij. Dirk Knip heeft
daadwerkelijk in dienst meermalen gezien hoe een soldaat op zijn tromgeroffel een
kist kon laten dansen. Van zijn Uitdamse roeier hoorde C. Bakker dat een soldaat
in dienst de koorts bij iemand heeft afgenomen en aan de luitenant heeft gegeven.
Voor de waarheid hiervan stond de zegsman in.146 En de Zuiderwoudse roeier
bezweert in dienst te hebben meegemaakt dat een “kol” een fles jenever ging halen.
Het mag opvallend heten dat deze laatste vertellingen alledrie tot het genre van de
militaire dienstverhalen behoren. Anderzijds doet de relatieve betrouwbaarheid
van de verhalen niets af aan de geloofsovertuiging van de vertellers, die hier toch
het belangrijkste is. Veel vertellers zijn overtuigd geweest van de magische krach-
ten van tovenaars, en van deze overtuiging werd vaker met genoegen dan met
scepsis getuigenis afgelegd. Het spreekt ontegenzeggelijk tot de verbeelding dat er
bijzondere mensen zijn die de wetten der natuur kunnen tarten. En sommige
(vermeende) tovenaars zullen zich zeker niet verzet hebben tegen hun reputatie.147

Er is al opgemerkt dat de tovenaars doorgaans gewone en eerbare beroepen
uitoefenden.148 Het zijn soldaten, zeelui, bakkers, boerenknechten of boeren -
slechts eenmaal is er sprake van het oneerlijke beroep van rover. Over de ouder-
dom van de tovenaars komen we in de verhalen meestal niets te weten; alleen van
de “oude Stroo” kan aangenomen worden dat hij op leeftijd was. Zoals reeds
gezegd zijn de tovenaars er zelden op uit om kwaad te doen, al wordt soms wel
benadrukt dat hun kunst van de duivel afkomstig is. In tegenstelling tot de heksen
zijn de tovenaars gewoonlijk niet uit op willekeurig ziekmaken of doden. Hun
kunst staat vooral in het teken van vastzetten, het manipuleren van de natuurwet-
ten (zinsbegoochelingen, goocheltrucs?) en uittreden. Het is de tovenaar er veelal
om te doen zijn buitengewone macht te benadrukken, en indruk te maken, vaak in
het bijzijn van anderen (het publiek). De tovenaar verricht sterke staaltjes, die het
nodige ontzag ontmoeten, zeker als de tovenaar in staat blijkt om alcoholische
versnaperingen te voorschijn te toveren, waarvan een heel gezelschap kan mee-
genieten.149 De geldingsdrang van de tovenaar ontlaadt zich soms in plagerij of
getreiter, en ontaardt af en toe in een wraakoefening; op personen met wie hij in
onmin leeft, of op mensen die hem negeren. Niet zelden oefent de tovenaar op
magische wijze ‘sociale correcties’ uit, waar gangbare methoden falen: de openbare
plasser wordt gestraft, evenals de gluurder, de bedelaar en de onbeschofte schip-
per. De ‘slachtoffers’ bestaan uit een sociaal diverse groep. Ze kunnen sociaal van
min of meer gelijke status zijn als de tovenaar, maar ook een geringer aanzien
genieten, zoals de jood, de bedelaar, de hannekemaaier (en de kabouter?). Maar
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soms moet ook een meedere er letterlijk aan geloven, en het is opvallend dat dat
meermalen de dominee is. Hij is aanvankelijk de scepticus. De dominee is de man
die het monopolie op het bovennatuurlijke meent te hebben. Maar uiteindelijk
moet hij erkennen dat er met de kunsten van de tovenaar niet valt te spotten. Voor
vertellers en publiek onderstreept dit feit de reële macht van de tovenaar: als zélfs
de dominee overtuigd is van de toverkunst ...!

De humoristische vertellingen

In elk genre volksverhaal kan humor schuilen. Binnen de serieuze genres als het
wondersprookje en de sage valt soms best wat te lachen. De grap kan opzettelijk
door de verteller zijn aangebracht, maar het publiek zou bijvoorbeeld ook (onbe-
doeld) in de lach kunnen schieten om de bijgelovigheid van de verteller. Ieder type
volksverhaal kan wel een vorm van humor in zich hebben, maar binnen het ver-
haal-onderzoek worden er eigenlijk toch twee genres bij uitstek tot het terrein van
de humor gerekend. Dat zijn: het grappige sprookje en de mop. Dit zijn de komi-
sche vertellingen waartoe we ons hier zullen beperken. De collectie Bakker bevat
zo’n 160 van zulke komische vertellingen.

Het verschil tussen grappig sprookje en mop is een beetje gekunsteld en de
grenzen zijn in bepaalde gevallen uiterst vaag. Een grappig sprookje is doorgaans
langer van stof dan een mop. Een grappig sprookje heeft een meer uitgewerkte
plot, en bevat - om zo te zeggen - meer ‘lachmomenten’. Het grappige sprookje
heeft meestal wel een komische ontknoping, maar hoeft het doorgaans niet te
hebben van een krachtige punchline aan het slot. De humor is verweven met het
kluchtige handelingsverloop en wordt niet uitgesteld tot het eind. In het Duitse
verhaal-onderzoek wordt hier de vakterm Schwankmärchen gehanteerd, en mis-
schien zouden we in het Nederlands wel over het kluchtsprookje moeten spreken.
In de internationale volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson, The Types
of the Folktale, wordt het genre aangeduid als ‘Jokes and Anecdotes’. Dit type
volksverhalen staat geregistreerd tussen at 1200 en at 2000. De grappige sprook-
jes hebben zowel een mondelinge als een schriftelijke verspreiding gekend. Onze
oudst-bekende komische vertellingen, de Middelnederlandse boerden uit de 14e
eeuw, zijn berijmde grappige sprookjes.150 We komen die grappige sprookjes ver-
volgens ook tegen in kluchtboekjes, almanakken en wat dies meer zij.151 In de 19e
en 20e eeuw zijn de grappige sprookjes hier te lande ook opgetekend uit de mon-
delinge overlevering. Om een voorbeeld te geven van zo’n grappig sprookje, dat
nog steeds bekendheid geniet: de vertelling van het Dappere Kleermakertje (bij
Aarne-Thompson geregistreerd als at 1640, The Brave Tailor). De oudst bekende
optekeningen van dit sprookje stammen uit de 17e eeuw. Het verhaal van het
dappere kleermakertje wordt verteld in het volksboekje Kleyn Kobisje alias Koningh
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sonder Onderzaten, maar de vertelling komt ook voor in het kluchtboek Het
Leeven en Bedryf van Clement Marot en in de Vlaamse Vermakelijke Klucht-
vertelder of oprechte Guichelboek.152

In tegenstelling tot het grappige sprookje is de mop doorgaans kort, blijft het
handelingsverloop vaak tot een noodzakelijk minimum beperkt en wordt er toe-
gewerkt naar de komische punchline. Afgezien van de ontknoping hoeft de rest
van de plot in het geheel niet komisch te zijn. De mop wordt verondersteld een
tamelijk jong genre te zijn, maar het kan best zijn dat de overlevering ons hier
parten speelt. Het ligt voor de hand dat de mop niet alleen nu, maar ook in het
verleden bij voorkeur een genre was dat in de mondelinge overlevering circu-
leerde. Een genre ook, dat zich minder goed leende om in boekjes voor een breed
publiek af te drukken. Vandaar dan misschien dat we geen 17e-eeuwse moppen-
boeken hebben, maar wel uit de conversatie opgetekende moppen in de destijds
ongepubliceerde Anecdota sive historiae jocosae van Aernout van Overbeke.153

Het woord ‘mop’ is inderdaad niet zo heel oud, en stamt waarschijnlijk pas uit
de 19e eeuw.154 Het is ontstaan uit de oorspronkelijke betekenis van ‘brok’ of
‘stukje’. Een mop is dan een ‘kort stukje’, een ‘kort, grappig verhaaltje’. Verzame-
laar Cornelis Bakker hanteert zelf het woord ‘mop’ verschillende malen in de
betekenis zoals wij die nu kennen:

Een oud-kapitein stond bekend om zijn trivialiteit. Hij kon geen mop vertellen
of hij was triviaal.

Een komiek werd in gezelschap gedwongen een mop te vertellen.

Wel merkwaardig, zoo een viesche mop.

Deze vieze mop hoorde ik in Leiden, de Zaan, Edam, Broek en ik weet zeker
dat hij ook in Overijssel en Zeeland bekend is.

Van een Arnhemmer hoorde ik dezelfde mop op deze wijze.155

Maar het woord ‘mop’ wordt rond 1900 door vertellers ook nog in de meer alge-
mene betekenis van een ‘stukje’ gebruikt. Zo zegt verteller Dirk Schuurman:
“Gusteravend skoot me ook nog een mooi moppie te binne” en vervolgens vertelt
hij een uitgebreid kluchtig sprookje.156 En ook van een sage, wellicht met komische
trekjes, zegt hij: “van de vrije kunst weet ik ook nog wel een moppie”.157 Verteller
Jan Lof beëindigt een grappig sprookje met de woorden: “Dat is nou wel een
viesch moppie, maar het is waar gebeurd.”158 En als verteller Dirk Bregman een
grappig sprookje heeft verteld,159 zegt hij dat hij het zo’n 40 à 50 jaar geleden heeft
gelezen in een anecdotenboek waarin allerhande “moppies” stonden.
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Het vervolg zal zich concentreren op de grappige sprookjes en de moppen in
de collectie Bakker. Om een indruk van het materiaal te geven, eerst twee voor-
beelden. Van een typisch grappig sprookje uit de collectie Bakker volgt hier een
samenvatting:

Een pastoor kan mooi preken en weet veel geld te verzamelen met de spreuk:
“Wat u mij schenkt, zal u dubbel vergolden worden”. Dit maakt veel indruk op
een arme boer. Als zijn enige koe steeds minder melk geeft, besluit hij het dier
aan de pastoor te schenken. De boer mag de koe in de wei van de pastoor zetten,
bij diens acht vette koeien. ’s Nachts breekt de koe uit de wei en keert terug naar
de boer, met de acht andere koeien er achteraan. De boer is blij dat de preek is
uitgekomen. Vergeefs probeert de pastoor zijn koeien terug te krijgen. De
pastoor daagt de boer voor de rechter, maar de boer verschijnt pas als hij nette
kleren van de pastoor heeft gekregen. In de rechtzaal zet de boer de pastoor
voor gek: “Straks zegt de pastoor ook nog dat mijn kleren van hem zijn”. De
pastoor roept dat dat inderdaad zo is. De rechter wijst de koeien dan aan de
boer toe. Maar de boer wil geen ruzie. De twee spreken af: wie de ander het
eerste een goed nieuwjaar wenst, krijgt de koeien. Met oudjaar klimt de boer bij
pastoor in de boom. Hij ziet de pastoor en zijn huishoudster bloot. Ze spelen
hoe Jozef (de penis van de pastoor) in Egypte (de vagina van de huishoudster)
gaat. Om twaalf uur komt de pastoor naar buiten, en de boer wenst hem meteen
een goed nieuwjaar. De pastoor vraagt of hij er al lang zit. De boer zegt: “Ja, ik
was hier al toen Jozef in Egypte ging”. Dan mag de boer de negen koeien
houden.

Het verhaal is in 1901 opgetekend uit de mond van veehouder Dirk Schuurman.160

De sexuele metafoor van Jozef die Egypte penetreert is door Bakker ook in andere
variaties opgetekend: de paus gaat Rome binnen, het leger trekt Sebastopol in, en
Mozes gaat in het biezen mandje. Het zal duidelijk zijn dat zelfs een samenvatting
van het verhaal al de nodige woorden vergt, dat een vaardig verteller er een uitge-
breid verhaal van kan maken, en dat hij op verschillende momenten in het verhaal
de lachers op zijn hand kan krijgen.

Een voorbeeld van een mop uit de collectie Bakker werd eveneens in 1901
verteld door Dirk Schuurman:

Een arm boertje had mooie koolrape. Hij stuurde er één an de koning. Hij
kreeg ƒ50.
Hé, dacht een rijke boer, ik stuur een kalf: wat zal ik dan wel krijge?
Hij kreeg de koolraap.
Of ie op zijn neus keek.161
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Het verhaaltje is beknopt in omvang en werkt naar een punchline toe. Toch is dit
overigens geen moderne mop: het is een kort samengevatte oude klucht. In uitge-
werkte vorm komt het kluchtige verhaal al voor in de Genuechelijcke ende recreative
exempelen uit 1627.162

Problemen met context en betekenis

Bovenstaande mop is tamelijk transparant, en voor de meeste moppen uit de col-
lectie Bakker geldt dat ze goed te begrijpen zijn. De grappen zijn uiteraard niet
allemaal even leuk: naar onze smaak zijn ze soms een beetje flauw en lang niet altijd
goed verteld. De destijds pikante seksgrapjes zullen de meesten van ons niet meer
doen blozen, omdat de grenzen van de taboes behoorlijk verschoven zijn. Ook de
clou wordt naar onze smaak regelmatig verprutst door slechte formulering en
aanvullende opmerkingen (zoals ook hierboven: “Of ie op zijn neus keek”). De eis
van een puntig geformuleerde punchline lijkt rond 1900 nog bepaald niet algemeen
geldend. De mop lijkt meer als anecdote gefunctioneerd te hebben, die in de con-
versatie verweven werd, zonder dat de grap de voortzetting van het gesprek al te
zeer ging hinderen.

De meeste komische vertellingen bij Bakker zijn - zoals gezegd - goed te begrij-
pen. Maar soms ontbreekt er teveel context, of is de afstand in tijd en taal te groot.
De volgende grap is bijvoorbeeld niet meteen duidelijk:

Mina Krüseman was aan het strijken. Haspels (Dirk) kwam haar bezoeken. De
meid liet hem antichambreeren en kondigde hem bij mejuffrouw Krüseman
aan.
“Och,” zei ze, “zeg tegen mijnheer Haspels dat ik eerst mijn broek af moet
strijken en dat hij dan hier mag komen.”163

Om de grap in zijn juiste context te kunnen plaatsen, moet men toch in elk geval
weten wie Mina Kruseman en Dirk Haspels zijn, en of die iets met elkaar te maken
hebben gehad (wat binnen de fictie van de mop niet per se nodig is). Mina Kruseman
blijkt niet moeilijk te identificeren: Wilhelmina Kruseman leefde van 1839 tot
1922. Zij was een befaamd kunstenares en schrijfster, en stond in haar tijd bekend
om haar feminisme en pacifisme. De identiteit van de andere persoon was moeilij-
ker te achterhalen. Verschillende heren met de familienaam Haspels hebben zich in
de vorige eeuw verdienstelijk gemaakt, onder wie de predikant-literator George
Frans Haspels (1864-1916) en de acteur en schouwburgdirekteur te Rotterdam
J.M. Haspels (1829-1897). Omdat Bakker - kennelijk om verwarring te voorko-
men - tussen haakjes toevoegt dat het om Dirk gaat, zijn bovengenoemde personen
uitgesloten. Bakker doelt op de broer van J.M. Haspels, de Rotterdamse Derk J.



144 Vertelcultuur in Waterland

Haspels (1837-1903), die in zijn tijd een gekend Nederlands toneelspeler was die
vooral in Rotterdam werkzaam was. Dan volgt de vraag: hebben Kruseman en
Haspels elkaar gekend? Het antwoord is ja: Derk Haspels was een professioneel
acteur, Mina Kruseman was een gelegenheidsactrice die kennis had aan Eduard
Douwes Dekker. Haspels en Kruseman hebben in 1875 samen op het toneel gestaan
en de hoofdrollen gespeeld in het stuk Vorstenschool van Multatuli, een voorstel-
ling die het nodige stof deed opwaaien.164 Daarmee wordt duidelijk in welke hoek
de twee personen in het kader van de mop geplaatst worden: het losse, ‘linkse’
artiesten-milieu. Het vooroordeel dat bij de burgerij bestond over artiesten wordt
in de mop dubbel en dwars bevestigd. De crux van de mop schuilt in de thans in
onbruik geraakte betekenis van het woord ‘afstrijken’. Naast met het strijkijzer
bewerken betekent ‘afstrijken’ in de 19e eeuw ook: laten zakken. Haspels mag dus
binnenkomen zodra Kruseman haar broek heeft laten zakken. En daarmee is dan
de vermeende promiscuïteit onder het artiestenvolk bevredigend bevestigd.

Een andere mop die de nodige opheldering behoeft, is deze:

Een juffrouw gaat voorbij een vischwinkel. Haar hondje steelt een krab.
“O juffrouw,” roept de vischman, “fluit je hondje.”
“Neen, fluit jij je krab,” zegt de dame.
“Krab jij je fluit,” is de dupliek.165

Zoals gebruikelijk schreef Bakker de tekst achter elkaar door, (vrijwel) zonder
interpunctie. De bovenstaande weergave met interpunctie is dus wat de editeur
ervan gemaakt heeft. Het mag duidelijk zijn dat de mop bestaat uit gevat taalspel:
fluit je hondje - fluit je krab - krab je fluit. De dialoog bestaat uit een opmerking,
een repliek en een dupliek (een dupliek is volgens het woordenboek namelijk een
‘antwoord op een repliek’). Het vreemde aan de mop is dat een man tegen een
vrouw zegt, dat zij haar fluit moet krabben. Het zal wel een toespeling op het
geslachtsdeel zijn, maar kan men bij een vrouw van een fluit spreken? Voor de
interpretatie van de tekst zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste: Bakker geeft de
mop verkeerd weer. Eigenlijk loopt er een man met een hondje en roept de visboer
uiteindelijk tegen die man: krab je fluit. Ten tweede: het gaat wel om een juffrouw
met een hondje, maar zij is geestig door een dubbele repliek te geven. In dat geval
roept zij tegen de visboer dat hij zowel zijn krab moet fluiten als zijn fluit moet
krabben. Ook in dit geval heeft Bakker een fout gemaakt in de optekening. In de
derde interpretatie-mogelijkheid gaat de filoloog ervan uit dat de notulist geen
fout heeft gemaakt - een standpunt waaraan de filoloog ook zo lang mogelijk dient
vast te houden. In dat geval roept de visboer dus daadwerkelijk naar de vrouw dat
zij haar fluit moet krabben. Het Woordenboek der Nederlandse Taal kent geen
‘fluit’ als aanduiding voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Toch heeft een Friese
verhalenverteller de vagina wel eens omschreven als ‘waterfluit’, en derhalve is het
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niet uitgesloten dat de grap in de bovenstaande weergave correct is.166

De laatste problematische grap is de volgende:

Een Engelsche dame reisde in een trekschuit. De bank waarop ze zat was hard.
“Give me a kiss,” zei ze tot den schipper.
“Met pleizier, juffrouw,” zei hij en maakte zich gereed tot zoenen.
Dat wilde zij niet en zei: “Nee, niet voor mijn mond, maar voor mijn kont.”
Hier wees zij op de bank.
“Dank je,” zei de schipper.167

Er wringt iets in deze mop. De grap kan in deze vorm eigenlijk alleen functioneren
als het publiek slechts gebrekkige kennis van het Engels bezit (wat in de 19e eeuw
natuurlijk niet ondenkbaar is). Er is in het Engels toch een wezenlijk verschil
tussen een ‘kiss’ en een ‘cushion’ (of een ‘pillow’), en er bestaat voor een Engelse
dame geen enkele reden om zich in het onderscheid te vergissen. In het Nederlands
is een vergissing tussen het zelfstandig naamwoord ‘kussen’ en het werkwoord
‘kussen’ wel denkbaar. Mijns inziens geeft Bakker de mop niet correct weer.
Mogelijk stelde de Engelse dame oorspronkelijk haar vraag in gebrekkig Neder-
lands en vergiste zij zich tussen ‘kussen’ en ‘kus’. Ze zou dan gezegd kunnen
hebben: “Geef me een kus” in plaats van “Geef me een kussen”. Maar veel waar-
schijnlijker is nog, dat de Engelse dame oorspronkelijk zei “Give me a cushion”,
wat dan door de schipper verstaan werd als “Geef mij een kusjen”.

De vertellers en hun grappen

Het merendeel van de volksverhalen die Bakker optekende, was afkomstig van
zijn patiënten. Maar juist wat de moppen betreft, kende Bakker er zelf óók nogal
wat. Hij had die moppen vroeger gehoord van zijn vader, of in zijn jeugd in Koog
aan de Zaan, en bovenal tijdens zijn Leidse studententijd. Vooral de grappen uit
zijn Leidse jaren zijn pittig te noemen: die waren niet geschikt voor onder de
kerstboom, maar veeleer voor op de herensociëteit zodra de gordijnen dichtgin-
gen. Een voorbeeld:

Drie studenten besloten de dames trivialiteiten te zeggen zonder dat ze het
bemerkten. Een weddenschap werd daartoe aangegaan.
Onder het theedrinken zei de één: “k u t is lekker.”
Bij den wijn zei de ander: “Ik drink op de staande jonge heeren en de gapende
dames”.
Bij den boterham vroeg de derde: “Zijn alle dames voorzien van een sneetje?”168
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Ook niet mis is een niet nader gelocaliseerde mop als deze:

Twee matrozen wedden wie het eerst aan land de coïtus zou celebreeren. Ze
vlogen als razenden van het schip. Een meid lag op straat de stoep te dweilen.
De een sloeg haar rokken op en ging zijn gang.
“Nou,” zei de meid, “het is omdat ie er nou in zit, maar anders houd ik me met
zuk geneuk niet op.”169

Daarbij moet men dan nog bedenken, dat Bakker de moppen ten behoeve van
Boekenoogen waarschijnlijk nog in nette bewoordingen noteerde (de ‘coïtus
celebreren’ zal in informele vertelsituaties niet de meest voor de hand liggende
woordkeus geweest zijn). Dergelijke moppen lijken toch vooral verteld te zijn
binnen de intimiteit van een bepaalde sociale groep (mannen). Die moppen leidden
bij voorkeur een mondeling bestaan en waren bepaald niet braaf genoeg om af te
drukken voor een breed en fatsoenlijk leespubliek. Om een goed inzicht te krijgen
in de ‘slagkracht’ van de mop en het repertoire in het dagelijkse leven zijn we dus
aangewezen op dergelijke particuliere optekeningen als die door Bakker. Dat met
zijn optekening Bakkers moppenrepertoire nog niet was uitgeput, blijkt in een
brief van 11 oktober 1906 aan Boekenoogen, als hij schrijft: “Helaas heb ik ook
voor vuile en vieze moppen [...] een goed geheugen”. Daaraan voegt hij dan toe dat
hij ze op verzoek wel wil opschrijven, maar dat hij er eigenlijk weinig zin in heeft.

Als Bakker vertellers interviewde, dan waren dat bij voorkeur veeboeren, knech-
ten en vissers. Hun volksverhalen spelen zich veelvuldig binnen hun eigen leef-
wereld af, in een agrarisch milieu. Dat levert bij vergelijking soms aardige contras-
ten op. In 1899 tekent Bakker een mop op die hij vroeger van zijn vader Willem
Bakker had gehoord: hierin wordt ene professor Olivier op de trekschuit in de
maling genomen door een drietal studenten.170 Zo’n twee jaar later krijgt Bakker
dezelfde mop te horen van veehouder Dirk Schuurman. In de versie van Schuur-
man is de hoofdpersoon echter niet ‘professor Olivier’ maar ‘boer Olivier’.171

Als we het moppenrepertoire van Cornelis Bakker zelf overzien, dan valt niet
te ontkennen dat hij een voorkeur heeft voor korte, puntige moppen, en dat ze
bijna allemaal over seks gaan. Vorm en ontknoping van Bakkers moppen staan al
betrekkelijk dicht bij die van de hedendaagse moppen. Zijn informanten daaren-
tegen vertelden juist vooral de ‘ouderwetsere’ kluchtige sprookjes. Veehouder Jan
Lof uit Zuiderwoude vertelt bijvoorbeeld liever uitgebreide grappige sprookjes,
waarin de thematiek van slimheid en domheid centraal staat. Ook veehouder Dirk
Schuurman uit Broek in Waterland vertelt bij voorkeur grappige sprookjes. Hij
vertelt het liefst komische verhalen over slimme mannen, verhalen op het thema
‘meer geluk dan wijsheid’, en verhalen over kerk en geestelijkheid. In de verhalen
over slimheid figureren regelmatig boeren, knechten en studenten. Opvallend is
dat in die verhalen de underdog vaak aan het langste eind trekt - een trek die ook
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in de rest van Schuurman’s repertoire naar voren komt. In zijn grappige verhalen
over kerk en geestelijkheid moeten de katholieken het veelal ontgelden.

Repertoires van andere vertellers (voorzover bekend) zijn in feite toch te klein
om daar karakteristieken van te geven.

De onderwerpen

Het geheel aan grappige vertellingen in de collectie Bakker beschouwend, zien we
een viertal onderwerpen duidelijk domineren: 1. sex; 2. slimheid en domheid; 3.
sociale onwelvoeglijkheden; en 4. religie. We staan bij alle vier de thema’s kort stil.
Overigens wil met deze vier onderwerpen niet gesuggereerd zijn dat dit alles is, en
al evenmin dat de vier onderwerpen steeds strikt van elkaar te scheiden zijn. Een
mop kan best over sex én domheid gaan, of over sex én religie (in dat laatste geval
denke men bijvoorbeeld aan moppen over geile pastoors).

Een aanzienlijke groep grappen gaat dus over sex, en een aantal daarvan is
zojuist de revue al gepasseerd. Alle grappen behandelen het heterosexuele ge-
slachtsverkeer. Dat was kennelijk al beladen en pikant genoeg om de lachlust op te

Cornelis Bakker (tweede van links)
als student op stap met studie-
vrienden.
(Foto privébezit Chr.L. Rümke jr.,
Amsterdam)

16
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wekken. De onderwerpen waarover thans harde grappen gemaakt worden, zoals
homosexualiteit, bestialiteit en incest, komen in de collectie Bakker absoluut niet
aan de orde. Slechts in één mop (verteller onbekend; Bakker zelf?) schuilt een
suggestie van homosexualiteit:

Een jonggetrouwde vrouw wou uit valsche schaamte de coïtus niet laten
celebreeren. Wat de jongeman ook oreerde, niets baatte. Eindelijk werd domi-
nee in den arm genomen. Deze won met allerlei teksten het pleit.
Den volgenden dag ging dominee naar haar toe en zei: “Nu Trijntje, hoe is het
gegaan?”
“Nou, maar dominee, dat is nu toch zoo aardig; ’k wou dat ik er eerder toe
overgegaan was. Toe Kees, doe het dominee ook er is.”172

De vrouw zet haar man aan tot homosexueel overspel, met een geestelijke nog wel,
maar de grap schuilt toch vooral in de absolute naïviteit van de vrouw op sexueel
gebied. De humor lijkt te zitten in de domheid van de vrouw, die maar niet snapt
wat wèl kan en wat níet kan; daarmee bevestigt de mop in feite dat homosexualiteit
not done is (het taboe is de humor voorbij).

Masturbatie kon nog wel, althans binnen het repertoire van Cornelis Bakker
zelf. In 1899 schrijft hij de volgende mop op:

Een boer en boerin hadden twee meiden die onaneerden met een kaars. Dit
kwam een boerejongen te weten. Hij verhuurde zich als meid. Na korten tijd
waren de meiden zwanger. De vroedvrouw moest komen en alledrie onderzoe-
ken. Toen wist de jongen geen raad. Hij nam een pikdraadje, deed dit om zijn
penis, haalde dit tusschen zijn beenen door en bond het om zijn hals vast. De
vroedvrouw kwam. Nummer één bevond zij zwanger. Nummer twee dito.
Maar toen ze nummer drie zou onderzoeken, kreeg hij door het kittelen een
erectie, het touwtje brak en de vroedvrouw riep: “O God, die is het verst heen;
het kind zit verkeerd en daar is het armpje al.”173

Binnen het heterosexuele moppenrepertoire kunnen onderwerpen als overspel, en
ook prostitutie en zelfs geslachtsziekten, juist weer heel goed. Dit zijn - net als
vandaag nog - juist tamelijk geliefde onderwerpen. Een mop (verteller onbekend;
Bakker zelf?) die deze onderwerpen combineert verloopt aldus:

Een jongmensch ging naar een kast om een rotte meid. Men vroeg de reden
daarvan, omdat eerder natuurlijk het tegenovergestelde gevraagd werd.
“O,” zei hij, “dan word ik rot, dan wordt de meid (dienstbode) rot, dan wordt
mijn vader rot, dan wordt mijn moeder rot en ten slotte wordt de pastoor rot,
en die donder moet ik hebben.”174
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Promiscuïteit volop, maar de mogelijkheid van incest wordt in deze grap wel uit de
weg gegaan. De toelichting “dienstbode” achter “meid” heeft Bakker misschien
toegevoegd, om te voorkomen dat “meid” als “meisje” zou worden opgevat, waar-
mee eventuele bloedschande gesuggereerd zou kunnen worden - maar het is ook
mogelijk dat verwarring met de eerder genoemde “rotte meid” vermeden moest
worden.

Het merendeel van de heterosexuele grappen bestaat toch gewoon uit snaakse
toespelingen op de geslachtsdaad, en wel van het volgende niveau (verteller nog-
maals onbekend; Bakker zelf?):

Een jong paar sliep in een ledikant. ’s Nachts viel de hemel in. ’s Anderendaags
vertelden zij dit aan de schoonmoeder.
“En heb jelui je bezeerd?”
“O neen, moe, alleen Henri een beetje op zijn rug.”175

Kortom, de meeste grappen over sexualiteit zetten in op het tamelijk alledaagse
geslachtsverkeer, en na overspel, masturbatie, prostitutie en geslachtsziekten is er
een kritische grens bereikt. Wat die grens overschrijdt, is not done en niet leuk
meer. Er is nog één twijfelgeval dat dit algemene beeld nog enigszins zou kunnen
bijstellen. Bezien we de volgende grap (geen verteller bekend; Bakker?):

Een winkel zou gerepareerd worden. Even voor dat hij gesloten was, kwam een
dame binnen die nog iets te bestellen had. De dame liet zich op een stoel vallen
zonder te zien wat daar op lag. En wat lag er op: een met stijfsel bestreken
papier. Dit kleefde en de dame verliet de winkel prijkend met de waarschu-
wing: “Wegens reparatie van voren: de ingang van achteren.”176

De interpretatie van deze mop is sterk afhankelijk van het erotische referentieka-
der van het publiek (waarover we welbeschouwd in het duister tasten), maar het is
- naast een interpretatie van seks op-zijn-hondjes - mogelijk om in deze tekst een
toespeling te zien op heterosexuele sodomie. In dat geval lijkt de grap (voor 19e-
eeuwse begrippen) te balanceren op de grens van het toelaatbare.

Een tweede favoriet onderwerp is het thema van domheid en slimheid. Niet
alleen de moppen, maar ook veel grappige sprookjes behandelen dit thema. Eén
bepaald subgenre komt in het corpus duidelijk naar voren, en dat zijn de grappen
over de Poepen - in Friesland hebben ze zelfs een woord voor dit populaire sub-
genre: ‘poepeteltsjes’. Poep is de spotnaam voor de hannekemaaier. Dit waren
oorspronkelijk arme Duitse maaiers die in het zomerseizoen naar Nederland, en
dus ook naar Noord-Holland, kwamen om bij de boeren de graslanden te maaien.
Ze werden ook wel Bovenlanders genoemd, en ze kwamen vooral uit Oost-Fries-
land en Westfalen. In de ogen van de Hollandse boeren waren de Poepen - althans
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binnen de fictie van het volksverhaal - buitengewoon dom. Die domheid is van een
enormiteit die vergelijkbaar is met de domheid die tegenwoordig in moppen aan
Belgen wordt toegedicht, en moet dus in werkelijkheid met een flinke korrel zout
genomen worden.177 Het etiket van domheid kan anderzijds ook een projectie zijn
van het geringe aanzien dat de maaiers genoten. In de sociale orde van de agrarische
samenleving van Broek in Waterland bungelden de armoedige maaiers met hun
onaanzienlijke werk en karige loon helemaal onderaan, na de autochtone boeren,
de knechten en de melkventers - en derhalve konden zij een gemakkelijk mikpunt
van spot zijn. Maar de indruk van domheid kan ook heel goed aan communicatie-
problemen te wijten zijn geweest. Boer en maaier verstonden elkaar vaak maar
half, met alle misverstanden vandien. In juni 1911 zegt veehouder Jan Lof uit
Zuiderwoude tegen verzamelaar Bakker: “Ja, die vroegere Bovenlanders kon je
ook wel lol mee hebbe. Die ware veul stommer as die Gelderschen die hier
teugewoordig komme.” Het is niet waarschijnlijk dat de Gelderse maaiers veel
slimmer waren dan de Duitse. Alleen, de Gelderse maaier en de Hollandse boer
verstonden elkaar alweer een stukje beter.

In verschillende grappen wordt juist dit taalprobleem ook gethematiseerd. Zo
rijdt bijvoorbeeld een schaatsende Poep in een wak, omdat hij niet begrijpt wat
“krassen” is, namelijk: remmen door de schaats schuin te zetten.178 In een andere
mop begrijpen een arts en een zieke Poep elkaar niet. De dokter vraagt steeds of de
man al is ‘afgeweest’. De Poep denkt dat de dokter vraagt of hij het bed al uit-
geweest is en ontkent telkens. De dokter denkt dat de patiënt nog steeds geen
ontlasting heeft gehad, en blijft door deze spraakverwarring almaar laxeren.179 En
één van de meest favoriete Nederlandse vertellingen over Poepen gaat ook al over
het taalprobleem (at 1697, “We Three; For Money”).180 Bakker heeft het verhaal
uit zijn eigen repertoire opgetekend en hoorde het in 1911 ook nog eens van Jan
Lof. De versie van Bakker verloopt in samenvatting aldus:

Drie Poepen komen vanuit het Oosten naar Holland en merken dat ze de taal
niet verstaan. Om Nederlands te leren, onthouden ze alles wat ze horen. Ze
horen schooljongens zeggen “Drie Poepen”. Ze horen een melkende boer een
lastige koe vermanen met de woorden “Omme koe”. En ze horen een ploegen-
de boer, die de voor bekijkt, zeggen: “Dat is recht”. Dan komen ze in een dorp
waar een moord is gepleegd. Men vraagt de vreemdelingen of ze weten wie dit
gedaan heeft. De eerste Poep zegt: “Drie Poepen”. Men begrijpt dat zij de
daders zijn, en men vraagt waarom ze dat gedaan hebben. De tweede Poep
antwoordt: “Omme koe”. Dan roept de menigte dat ze aan de galg opgeknoopt
moeten worden. De derde Poep zegt: “Dat is recht”. En dus worden ze opge-
hangen.181
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De stommiteiten die Poepen in de andere grappen worden toegedicht, zijn enorm.
Het doktersadvies “schudden voor gebruik” wordt verkeerd begrepen: de patiënt
wordt geschud in plaats van het drankje (vdk 1349n**). Het schijnsel van de maan
in het water wordt voor een kaasje aangezien: in een poging de kaas te pakken,
verdrinkt de Poep (at 1336). Weer een ander duwt met de vaarboom tegen de mast
en is hoogst verbaasd dat het bootje niet wil varen (at 1276). Onbekend met
mosterd neemt een Poep een grote hap en raakt in dolle paniek van de binnenbrand
die hij ervaart (at 1339d). Weer een ander laat in het schemerduister per ongeluk
zijn haring vallen en pakt vervolgens een kikker op: hoe hard het beest ook kwaakt
en spartelt, de Poep eet hem op (vdk 1339f*). De verhalen over de maan en over de
kikker zijn overigens ook te vinden in het anti-Duitse schotschrift Hans Hanneke-
maaijer’s kluchtige lotgevallen en ontmoetingen op zijne reis naar en door Hol-
land, dat voor het eerst in 1827 anoniem door (waarschijnlijk) de Groninger Maar-
ten Douwes Teenstra (1795-1864) werd gepubliceerd182 - dit volksboekje zal zeker
invloed op de mondelinge overlevering hebben uitgeoefend. Het zal duidelijk zijn
dat op dit niveau de reeks grollen in principe eindeloos kan worden voortgezet. De
functie van dergelijke grappenmakerij ligt voor het grijpen. De verhalen creëren bij
verteller en publiek een gevoel van saamhorigheid die een als ‘vreemd’ en ‘anders’
en ‘minder’ ervaren groep buitensluit. Verteller en publiek kunnen zich tegenover
zoveel domheid bovendien aangenaam wentelen in hun eigen intelligentie en supe-
rioriteit. “Zij zijn anders dan wij; wij zijn slimmer dan zij.”

Een derde onderwerp dat zich met zekere prominentie in het corpus laat aan-
wijzen, bestaat uit de sociale onwelvoeglijkheden. Het merendeel daarvan behoort
tot de zogenaamde poep- en piesgrappen. Een voorbeeld is een mop waarin een
soldaat met kamer-arrest noodgedwongen uit het raam poept, recht in het oog van
een passerende schele jodin. De vrouw schreeuwt de vluchtende soldaat na: “Leelijke
dilkakker! Langneus! Kan je niet zien waar je spuugt met je pruimekwat?”183 Er
lijkt een kinderlijk plezier te schuilen in de bevuiling van de omgeving en van
mensen met ontlasting. De grap wordt hier afgemaakt doordat een jodin het slacht-
offer is, die bovendien niet doorheeft wat haar overkomt. Een dergelijke grap kan
aan het slot ook een sexuele wending krijgen:

Een vrouw moest in een trein noodig piesen. Ten einde raad pieste ze op den
grond.
“Wat is dat?” vroeg de conducteur aan het volgende station.
“O, conducteur, mijn eau de Cologne fleschje is gebroken.”
“Dat kan,” zei de conducteur, “maar dan is het zeker het fleschje waarvan ik de
stop in mijn broek heb.”184

Naast poep en pies staan ook andere lichaamsfuncties aan humor bloot:
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Een juffrouw leed aan diarrhoe en vapeurs. Daartegen was haar een kurk aan-
geraden om in der anus te steken. Zij ging naar een concert en moest gedurende
de voorstelling haar behoefte doen. Op de plé (er bestond zeker geen 100 en
101) nam zij het kurkje weg en stak het er later weer in, doch, o ongeluk, zij stak
geen kurk er weer in, doch een mondstuk van een trompet die een muzikant
had laten liggen. Een poos later in de zaal last van een vapeur hebbend, blies ze
gerust toe, en men hoorde een schetterende fanfare.185

Om het overzicht enigszins te completeren, betrekken we ook de fluim nog even
in de beschouwing. De volgende mop behoort tot het repertoire van Cornelis
Bakker zelf:

Drie joden zouden doen wie de grootste slijm kon spuwen. De eerste was heel
groot. De tweede grooter. De derde slikte één en twee op en spuwde toen en
won het.186

Ontlasting, flatulentie, sputum: het behoeft allemaal betrekkelijk weinig intrige
om al grappig te zijn. Publieke confrontatie met andermans lichaamsfuncties werd
in het dagelijkse leven als stuitend ervaren. Het aanroeren van een dergelijk taboe
in een mop wekt kennelijk al snel de lachlust op. Het vervelende van historisch
onderzoek is dat je niet kunt achterhalen hoe hard hier nu om gelachen werd. Het
enige dat we kunnen vaststellen is, dat zulke grappen als humoristisch werden
ervaren. Inmiddels zijn de poep- en piesgrappen toch enigszins afgedaald tot het
kinderrepertoire, terwijl de moppen over sex, slimheid en domheid ook onder
volwassenen nog steeds ongemeen populair zijn. Poep en pies zijn heden goed-
deels van hun problematische karakter ontdaan, sexualiteit en snuggerheid niet.

Veel groter nog is de kloof van een eeuw op het punt van de religieuze grappen.
Aan het begin van de ontzuiling en de ontkerkelijking heeft de religieuze mop nog
een periode van bloei gekend. De mop dreef vooral de spot met geloofszaken.
Inmiddels vervult de religieuze mop als uiting van protest nauwelijks meer een
functie. Hoe anders was de situatie rond 1900 in Broek in Waterland. Het dorp was
door en door protestant. De meeste mensen waren Nederlands Hervormd, een
kleine minderheid was gereformeerd. Cornelis Bakker was van huis uit doops-
gezind, maar hij kerkte gewoon bij de Nederlands Hervormden.

De religieuze moppen die Bakker zelf kende of in Waterland heeft opgetekend,
laten nooit een zweem van kritiek blijken op het protestantse geloof: het protes-
tants-christelijke geloof lijkt boven alle kritiek verheven. In de Waterlandse volks-
verhalen is de dominee bijvoorbeeld ook doorgaans een gerespecteerde notabele,
een doortastend persoon en een wijze raadgever. In de religieuze moppen is de
spot steeds gericht op het katholicisme, en wel op die aspecten van het katholieke
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geloofsleven die in protestantse ogen het minst door de beugel konden: het celi-
baat, de beeldenverering en het kerklatijn.

In de moppen wordt het Latijn bespot als een raadseltaal, waar de gewone
gelovige niets van kan volgen. De pastoors in de moppen lichten vervolgens ook
nog eens regelmatig de hand met hun officiële kerktaal door maar wat raak te
brabbelen:

Een pastoor moest het laatste oliesel toedienen. Hij was zijn text vergeten. Hij
zag een haas loopen in de klaver, een peer in de sloot vallen, en een man met
schoenen met versleten zolen en zei toen: “Haza, klaverea, pera, plompa,
schoena, zola, versleta.”187

In andere moppen voegt de pastoor tijdens de mis zinsneden als “Soepam soepam
soepelorum” in om de meid duidelijk te maken dat hij erwtensoep wil eten. Het
kerkvolk merkt daar niets van. In 1901 vertelt Dirk Schuurman de volgende mop:

Een pastoor zag, al preekende, zijn varken door de moestuin loopen.
Hij waarschuwde zijn meid Maartje aldus: “Mara varka loopa in tuina doena
hemma in ’t hokka.”
De meid begreep hem en het volk vond dat pastoor het mooi gemaakt had.188

In de ogen van deze hervormde verteller was niet alleen de eredienst, maar zelfs de
katholieke preek in het Latijn. Het arme kerkvolk verstond zodoende niets van de
stichtelijke woorden van de pastoor, maar is na afloop dom en opgeblazen genoeg
om de brabbelende pastoor te complimenteren met zijn mooie preek.

Uit de moppen spreekt - vanuit protestants perspectief - niet alleen spot met de
katholieke volksverlakkerij, maar evengoed meewarige spot met het domme kerk-
volk dat zich zo gemakkelijk in de luren liet leggen. Datzelfde geldt voor de
kwestie van de beelden- en heiligenverering. Verschillende moppen van Bakker en
Schuurman gaan erover dat iemand in de kerk niet op een wandaad wil worden
betrapt. Hij doet derhalve alsof hij een heiligenbeeld is. Prompt komt het kerkvolk
in devotie bij het nieuwe beeld bidden. Uiteindelijk valt het beeld uit zijn rol (de
man moet bijvoorbeeld plassen, krijgt een erectie of geeft een omstander een klap).
Nog vallen de schellen bij het kerkvolk niet van de ogen: in plaats van oplichterij
spreken ze van een wonder (at 1829, Living Person Acts as Image of Saint).

Het celibaat is al sinds de middeleeuwen onderwerp van spot, en de katholie-
ken hebben zelf evengoed talloze grappen gemaakt over geile monniken en pas-
toors. Het idee dat de katholieke geestelijkheid veelvuldig niet bestand was tegen
de druk van sexuele onthouding, was ook koren op de protestantse molen. Grap-
pen met de ideale combinatie van sex en religie waren dan ook niet van de lucht:
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Drie meiden zouden pastoor een cadeau brengen. Nummer één werd zeer
aardig ontvangen. Pastoor bood haar druiven aan. Zij accepteerde die. Zij moest
ze zelf maar plukken. Toen zij uit het raam ging liggen om ze te plukken, deed
de pastoor onwelvoegelijke dingen. Nummer twee en drie hadden dit gezien.
Zij boden ook een cadeau aan, werden ook druiven aangeboden, moesten ook
zelf plukken, doch weigerden dit; pastoor moest zelf maar plukken. Toen hij
uit het raam ging liggen, schoven zij het raam dicht, lieten hem zoo hangen,
smeerden room aan zijn penis en lieten hieraan een lammetje zuigen.189

In 1900 tekent Bakker een kluchtig sprookje op dat hij in zijn studententijd ge-
hoord had (at 1741, The Priest’s Guest and the Eaten Chickens). De pastoor krijgt
de bisschop te eten, maar de twee kippen voor de maaltijd zijn verdwenen. Door
allerlei misverstanden denkt de pastoor dat de bisschop de kippen gestolen heeft.
En de bisschop denkt dat de pastoor hem wil castreren. Het tafereel eindigt ermee
dat de bisschop vlucht en achtervolgd wordt door de pastoor met het voorsnijmes
in de hand. In paniek roept de bisschop dan uit dat hij zijn ballen niet missen kan.
Het kluchtige zit ’m natuurlijk in alle misverstanden en in de castratie-angst. Maar
de laatste uitroep van de bisschop is toch veelzeggend. Immers, waar heeft een
celibatair levende bisschop nu eigenlijk zijn ballen voor nodig?

Wel, voor hetzelfde als waar de pastoor ze voor gebruikt. In de moppen doet
de pastoor het regelmatig met zijn huishoudster, en laat hij ook bij andere vrouwe-
lijke parochianen zijn Jozef Egypte intrekken. In protestantse ogen is het een
regelrechte misstand als een geestelijke niet getrouwd is, wat zeer treffend wordt
geïllustreerd in een mop waarin Noach alle paarsgewijs binnenkomende dieren in
de Ark toelaat, maar waarin hij beveelt om de pastoor van Breukelen, die zonder
wijfje arriveert, van de plank te donderen.190

In de collectie Bakker treedt de jood regelmatig op als trickster. De jood is in de
grappen verbaal begaafd en adrem, en weet mensen steeds adequaat en humorvol
op hun nummer te zetten. Regelmatig zijn dat katholieke geestelijken, maar dat
hoeft niet altijd zo te zijn. In de volgende mop, die Cornelis Bakker in zijn jeugd
van zijn vader had gehoord, is het de notaris die een veeg uit de pan krijgt:

Een jood kwam te laat voor de trekschuit. Op zijn plaats gekomen, had hij pijn
in de zijde door het harde loopen.
“Ge moet uw milt laten uitsnijden,” zei een notaris tot hem, “dan kunt ge
harder loopen.”
“O,” zei de jood, “ik ben zoo bang voor snijden; anders had ik mijn geweten
wel uit laten snijden en was notaris geworden.”191

Maar ook de pastoor krijgt in de moppen regelmatig lik op stuk van de jood, onder
andere op het punt van de heiligenverering en het blinde vertrouwen in eigen
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religieus gelijk. Dit betekent echter geenszins dat in de optiek van de protestantse
Waterlanders de joden meer in aanzien staan dan de katholieken. De jood kan zich
in de moppen juist verbaal geweld veroorloven omdat hij als outcast, als buiten-
maatschappelijke bij wijze van spreken onaanraakbaar is. In de moppen vervult de
jood de rol van de nar die ongestraft de waarheid mag zeggen. De feitelijke minach-
ting voor de jood schemert in de moppen door waar hij zonder commentaar
aangesproken wordt als “smous” en zelfs als “smerige smous”. In de sociaal-
religieuze pikorde neemt de protestant de hoogste positie in met de dominee aan
het hoofd. Daarna volgt dan toch de katholiek, met - locaal - aan het hoofd de
pastoor en daaronder de parochianen. En pas daarna komt de jood, van wie in
sommige grappen duidelijk wordt dat hij de nieuwtestamentische geloofswaarheid
niet erkent. Als karakteristiek voor de jood geldt in de verhalen dat hij geslepen is,
goed van de tongriem gesneden en graag commercie drijft. De scheldnaam “smous”
hangt hiermee samen, want dat betekent zoveel als bedrieger of sjacheraar. Over
fysieke raciale kenmerken worden daarentegen geen grappen gemaakt.

Continuïteit

Nogal wat moppen zijn tijdgebonden. Moppen over bepaalde historische perso-
nen kunnen op een gegeven moment uit de roulatie raken, omdat het publiek de
personages niet meer kent (al is het evengoed mogelijk dat de mop gerecycled
wordt: zelfde mop, nieuwe personages). Bepaalde taboes en morele opvattingen
kunnen aan slijtage onderhevig zijn, en de bijbehorende moppen kunnen daardoor
hun impact en functie verliezen.

Het aloude idee van eeuwenlange continuïteit van tradities ligt al weer geruime
tijd onder vuur in de volkskunde. Datzelfde geldt voor het oude idee van de
mondelinge continuïteit van volksverhalen. Niet alle volksverhalen wortelen in
een Germaans-mythologische voortijd. Sprookjes en sagen kunnen weliswaar heel
oud zijn, maar ook heel jong. Sommige volksverhalen zijn niet ouder dan pakweg
de 19e eeuw.192 Moppen en grappige sprookjes hoeven evenmin eeuwen oud te zijn
- veel zijn betrekkelijk jong en moeten het van de actualiteit hebben. De mop
waarin een dom mens of dier het schijnsel van de maan in het water voor een kaas
aanziet, is al opgetekend in de fabelbundel van Romulus rond 400 na Christus.193

Maar de mop over Kruseman en Haspels is noodzakelijk laat-19e eeuws, al zou de
grap natuurlijk ook met andere personages al eerder gemaakt kunnen zijn.

Naast de aanname van een per definitie hoge ouderdom van volksverhalen,
wordt thans ook sterk getwijfeld aan de veronderstelling dat er zoiets als een
onbeïnvloede mondelinge overlevering is geweest. Men komt steeds meer tot het
inzicht dat er een voortdurende wisselwerking heeft bestaan tussen mondelinge en
schriftelijke cultuur. Verhalen en moppen uit volksboekjes, almanakken, anecdoten-
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boeken en dergelijke zijn weer in de mondelinge overlevering terechtgekomen en
vise versa.194

Een andere continuïteitsvraag is of de moppen uit de collectie Bakker de tand
des tijds hebben doorstaan en thans nog verteld worden. Sommige grappige sprook-
jes zijn zeker nog in de 20e eeuw uit de mondelinge overlevering opgetekend, tot
in de jaren ’60 en ’70. Van de meeste (korte) moppen heb ik de indruk, dat ze weer
in vergetelheid zijn geraakt, naar het niveau van de kindermop zijn afgegleden, of
drastisch zijn aangepast. De oude moppen over de Poepen zijn wel te vergelijken
met die over de Belgen thans, maar het agrarische decor is wel verdwenen en alleen
de domheid is gebleven. De mop over de drie Poepen die het Nederlands niet
beheersen, wordt thans door kinderen wel verteld over (een) Turk(en). Men be-
schuldigt zichzelf valselijk en belandt daardoor in de gevangenis.195 De mop over
de soldaat die uit het raam poept in het oog van een jodin, heeft wel wat weg van
de moderne kindermop over Pudding en Gisteren, waarvan het slot dan wel
gemuteerd is tot een wat vernuftiger ontknoping.

Ook van enkele andere korte moppen is bekend, dat ze tot voor zeer recent nog
steeds verteld werden. De mop over het spugen van de grootste fluim heb ik (in
kleine variaties) ook in de jaren ’80 en in 1996 nog eens kunnen optekenen. En de
volgende mop uit de collectie Bakker uit 1899 heb ik eveneens in de jaren ’80 nog
horen vertellen (in een iets gemoderniseerde vorm):

Een jood en een pastoor zaten in een trekschuit. Pastoor zat te dutten.
“Waarvan droomde ge?” zei de jood.
“Och, ik was in de jodenhemel, en een vuile rommel dat het daar was en een
lawaai van al die joden en een stank van al die uien.”
Een poos later droomt de jood.
“Waarvan droomt ge?”
“Ik was in de christenhemel. En prachtig dat het daar was, pastoor. Fauteuils en
kanapé’s, kleeden en gordijnen, wierook, prachtig alles verlicht. En zoo netjes
alles en niets geen lawaai. Alles even stil, want er was geen mensch in.”
De pastoor was overtroefd.196

Dan is er nog een mop die Bakker in 1899 optekende, en die hij kennelijk in zijn
jeugd in Koog aan de Zaan gehoord had:

Een dronken man moest piesen. Hij kwam onder een goot te staan. Het re-
gende hard en de goot liep flink. Hij hoorde het kletteren. Zoo stond hij een
half uur. Toen zei hij: “Ik wist wel dat ik veel gezopen had, maar zooveel! O
God, houdt het dan nog niet op?”197
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In de internationale volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson staat deze
grap geadministreerd als at 1293, Numskull Stays until he has Finished. Bijna een
eeuw later, in 1996 om precies te zijn, ben ik in Broek in Waterland op bezoek
geweest bij veehouder-in-ruste Piet Groot, die in 1910 trouwens nog door Bakker
ter wereld was gebracht. Piet Groot vertelde het volgende verhaal over zijn groot-
vader Jan Groot en diens buurman Dirk:

Toen had ’ie een buurman, en dat was een hartstikke beste kerel, maar die ging
zo af en toe ’s op stap, en dan kwam ’ie laat thuis, en dan had ’ie nogal flink
ingenomen. En op een zaterdagavond, zei grootvader: we waren vroeg naar
bed gegaan, maar midden in de nacht - ’t was slecht weer, ‘ozen van de regen.
En hij denkt: wat hoor ik nou? Grootvader ’t bed uit. Kijkt door ’t kiertje van
’t raam en ja hoor: daar komt Dirkbuur an. Hij loopt naar de hoek van ’t huis.
Maar op de hoek van ’t huis is de afvoerpijp van ’t regenwater, wat van ’t dak
komt, en die loopt in een putje: prrrrr. En hij gaat op die hoek staan. En dan gaat
’ie lozen, wat ’ie teveel ingenomen had. En hij staat, en hij staat, en hij staat ...
En op ’t lest zegt ’ie: ‘Wel verdomme, komt er nou nooit een end an?’ Want hij
hoorde ’t water in het putje gaan.198

De verteller is weliswaar bejaard, maar de grap wordt nog steeds gekend en verteld.

Fixaties, taboes en identiteit

De humoristische vertellingen uit de Collectie Bakker sluiten goed aan bij de
belevingswereld en de preoccupaties van de vertellers. De vertellingen uit Bakkers
eigen repertoire sluiten wat meer aan bij de stedelijke omgeving en de academische
wereld. De vorm van zijn moppen doet meer aan de moderne moppen denken.
Zijn Broekse vertellers laten hun verhalen bij voorkeur in het hun vertrouwde
agrarische decor afspelen. Hun verhalen zijn vaker traditionele kluchtsprookjes.
De dominantie van de onderwerpen is in bepaalde gevallen weinig anders dan nu:
we constateren een duidelijke fixatie op sexualiteit, onaangepast gedrag, domheid
en slimheid, etnische en culturele verschillen. Via het voertuig van de humor wor-
den gevoeligheden en taboes aangeroerd, en worden impliciete normen geformu-
leerd rond heterosexualiteit, de beheersing van de lichaamsfuncties en de nood-
zaak tot zelfhandhaving.199 Op het gebied van de sexualiteit lijkt de grens van de
humor bereikt te zijn bij de rafelranden van het heterosexuele verkeer: daarbuiten
verlaten we kennelijk het terrein van de humor. Binnen de protestantse plattelands-
samenleving zien we de vertellers zich voorts via humor afzetten tegen andere
groepen als de Duitse maaiers en de katholieken. Opvallend is de kennelijk aan-
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zienlijke behoefte om zich sociaal en religieus te profileren, en de eigen identiteit
en superioriteit via humor te definiëren.

Verder valt op dat bepaalde soorten humor (nagenoeg) ontbreken. Bijvoor-
beeld de zwarte humor, de sick jokes, de galgehumor, de morbide grappen rond
ziekten, gebreken en de dood. En ook absurde grappen zijn in de collectie Bakker
nauwelijks te vinden. Noch bij Bakker zelf, noch bij zijn vertellers zijn dit soort
moppen favoriet. Daarvoor ontbreken blijkbaar cynisme en een hang naar intel-
lectueel spel.200

De verhaalschat

De verzamelarbeid van C. Bakker heeft talloze nieuwe versies van al bekende
verhaaltypen opgeleverd. In enkele gevallen gaat het zelfs om de oudste in Neder-
land uit de mondelinge overlevering opgetekende versies. Voorts heeft hij nieuwe
verhalen ontdekt en opgetekend, die aan de hand van de huidige typencatalogi niet
te identificeren zijn. We kunnen gerust spreken van een veelzijdig corpus, waarin
alle genres wel vertegenwoordigd zijn, maar waarin ook wel bepaalde voorkeuren
zijn aan te wijzen. Enerzijds zal dit samenhangen met de vragen die de verzamelaar
stelde (kent u nog meer rovergeschiedenissen?), anderzijds met het repertoire van
de vertellers en de populaire genres in Waterland.

Zo vinden we in de verzameling maar weinig kindersprookjes - er lijkt vooral
volwassen repertoire opgetekend. Ook (heiligen)legenden ontbreken nagenoeg,
wat in een protestantse omgeving niet hoeft te verbazen. Sagen, sprookjes en
‘moppen’ vinden we daarentegen volop. Zeer veel verhalen spelen zich af in het
vertrouwde agrarische milieu. De voorkeur van vertellers lijkt duidelijk uit te gaan
naar spannende, realistische en grappige verhalen, en er is minder affiniteit met
bovennatuurlijke verschijnselen en magie in sprookjes. Wel reëel geachte fenome-
nen als toverij, spokerij en hekserij in het dagelijkse leven worden onder woorden
gebracht in de vele sagen. Maar er bestaat een zekere tendens om de duidelijk
fictieve wondersprookjes te rationaliseren en te onttoveren. Voorts blijkt er zowel
in sprookjes als grappige verhalen weinig affiniteit te bestaan met absurditeiten.
De sprookjes blijken bij uitstek het voertuig om sociaal commentaar te leveren, en
zowel sprookjes als sagen leggen getuigenis af van gevoelens van onveiligheid en
onbehagen. In hun humor tonen de vertellers onder meer een fixatie voor sexualiteit
en domheid. Met graagte zetten zij zich in grappen af tegen de inferieur geachte
Poepen en katholieken. Om kort te gaan biedt de verzameling volksverhalen van
Bakker zicht op het repertoire van enkele nuchtere, protestante, agrarische Noord-
Hollanders uit de 19e eeuw, die niet ongevoelig waren voor volksgeloof, en even-
goed behept konden zijn met gevoel voor suspense en humor.
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De cultuur-historische context

Waterland en Broek in het verleden

Vanaf de vroege middeleeuwen is Waterland door Friezen bewoond geweest, en
tot 1282 werd Waterland ook daadwerkelijk gerekend tot West-Friesland. Lange
tijd wisten de Friezen zich te verzetten tegen de claims die de Hollandse graven op
hun grondgebied maakten. In 1282 werden de West-Friezen uiteindelijk verslagen
door de troepen van graaf Floris v, en sindsdien gold Waterland als een Hollands
leen.1 Als leenheren traden de weinig geliefde heren van het geslacht Persijn op.
Graaf Floris was de bevolking van Waterland daarentegen gunstig gezind en schonk
hen veel privileges, en hieruit wordt wel verklaard dat de Waterlanders en de
Kennemers na de moord op Floris in 1296 optrokken tegen de samenzwerende
edelen.2 Dit is eigenlijk het eerste moment in de politieke geschiedenis van Neder-
land, dat de Waterlanders prominent op de voorgrond treden. De gebeurtenis
kondigt ook een tendens aan die zich in latere eeuwen zou voortzetten: de poli-
tieke aanhankelijkheid van de inwoners van Waterland aan de souvereine vorst, of
dit nu een graaf, een stadhouder of een koning is. In later eeuwen moest dat dan wel
een telg zijn uit het geslacht van Oranje Nassau.

In tijden van vreemde overheersing doet Waterland het duidelijkst van zich
spreken, met als meest roemruchte periode de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648),
waarin de Waterlanders vrijwel van meet af aan de zijde kiezen van de hervorming
en prins Willem, en de strijd aanbinden tegen de Spaanse overheersing. Geschied-
schrijver Van Zeggelaar laat niet na juist de gebeurtenissen uit deze periode breed
uit te meten, niet in de laatste plaats omdat ze karakteristiek zijn geweest voor de
onverzettelijkheid en de protestantse geloofsovertuiging in deze streken. In Wa-
terland waren de watergeuzen al vroeg actief, en spoedig na de val van Den Briel in
1572 kozen de steden en dorpen boven het IJ openlijk partij voor de prins van
Oranje, waarna Diederick Sonoy als gouverneur werd aangesteld.3 In Waterland
heetten de vrijheidsstrijders voortaan vaker vrijbuiters dan watergeuzen.4 Eén van
de meest illustere vrijbuiters was Govert ’t Hoen van Westzaan.5
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Alkmaar houdt stand bij de belegering door de Spanjaarden in 1573. Luttele
dagen later wordt ook de Spaanse vloot verslagen in de slag op de Zuiderzee.6 Naar
deze periode verwijst ook een verhaal, dat gemakkelijk tot een historische sage uit
had kunnen groeien, maar dat door iemand als Bakker niet is opgetekend:

In dien tijd [...] zou een Ilper inwoner, Klein Patertje geheeten, een schrikkelijk
heldenfeit verricht hebben. Overste Tambergen wilde bezetting in Watergang
leggen en zag geen kans ze er heen te krijgen. Juist lag Klein Patertje daar met
zijn praampje in het riet. De soldaten grepen hem en brachten hem naar den
Overste, die hem gelastte met zijn schuitje een aantal soldaten over te zetten.
Weldra stapten drie soldaten in zijn praampje en Pater roeide er mee voort, tot
hij een breede, diepe sloot insloeg, waar hij buiten het gezicht en gehoor van
Tambergen was. Nu wierp hij onverwachts door geweldig hobbelen zijn schuitje
om en de zwaar gewapende Spanjolen zonken als lood naar beneden.
Ondertusschen zwom Klein Patertje naar den oever, zijn praampje voor zich
uitduwende. Na het leeggehoosd en zijn bovenkleederen uitgewrongen te heb-
ben, keerde onze waaghals naar Tambergen terug. Wel zag deze, dat hij druip-
nat was, doch wijl het juist regende, dat het goot, kreeg hij geen argwaan.
Andermaal stapten drie soldaten in, om op dezelfde plaats hun makkers te
worden nagezonden. Nog zesmaal werd dit door Pater herhaald, waarna de
Overste de bezetting van Watergang sterk genoeg achtte, zonder te weten, dat
allen in de golven waren gesmoord. Vermelding verdient, dat deze sloot, waarin
de vijand zijn graf vond, nog heden onder den naam van Patersloot bekend is.7

Onder Requesens wordt Waterland andermaal door Spaanse troepen belegerd en
in deze periode sneuvelt ook vrijbuiter Govert ’t Hoen.8

Uit deze tijd - waarin grote delen van de bevolking op de vlucht sloegen voor
het naderende Spaanse leger - stamt nog een historische sage over ene Lambert
Melisz., evenmin door Bakker opgetekend, die alsvolgt verloopt:

In een der kleine woningen bij de kerk treedt een kloek jongeling binnen. Zoekt
ieder een goed heenkomen en pakt ieder de kostbaarste schatten mee, deze
jonkman is alleen bekommerd over zijn oude moeder. Al spoort zij haar zoon
aan tot de vlucht in het vertrouwen, dat de Spanjaarden een oude, arme vrouw,
als zij is, wel met rust zullen laten, Lambert - zoo heet de zoon - denkt er anders
over. Hij ijlt het vertrek uit, sleept, bij gebrek aan een slee, een berrie uit de
schuur, en zet zijn moeder, in dekens gewikkeld, er op.
“Mijn jongen, ik ben toch oud en afgeleefd; ge zult zoo zelf in de handen van
den vijand vallen!” roept de oude vrouw. Doch Lambert stopt zijn moeder nog
warmer toe en - voort gaat het over slooten en vaarten.
Intusschen vinden de Spanjaarden niet veel in Westzaan te plunderen en zetten
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daarom de vluchtelingen aan. Weldra hebben zij Lambert ingehaald, die “on-
der een wal ofte ruygte van een riedboortje ontschool.”
Maar welk een toorn kleurt het gelaat der ruwe krijgers, toen zij in plaats van
goud en andere kostbaarheden een oude vrouw ontdekken. De jongeling ziet
in zijn gedachten reeds de zwaarden der soldaten flikkeren. Maar neen! - in het
houden van Gods geboden is groote loon! - Ontroerd door zooveel liefde, zegt
de aanvoerder: “Laat hem leven; dat heeft hij aan zijn moeder verdiend!”
De liefhebbende jongeling slaat de dekens weer over de berrie heen en trekt
haar zoo over het ijs voort tot beiden, God dankende, in Hoorn een veilige
schuilplaats vinden.
Later heeft de regeering dier stad deze daad door een beeldhouwer in marmer
laten beitelen, en doen plaatsen in de Westerpoort met het volgende onderschrift:

“Doen Dwinglandij den Staat en Westzaan deden zugten,
Bevrijd dees brave Zoon zijn Moeder van de Dood,
En quam op dit fatsoen van daar tot hier toe vlugten:
Zoo blijft een Edel Kind zijn Ouders trouw in nood”.

R. Langewagen.9

In 1574 verklaart Monnikendam zich hervormd en heeft men (vergeefs) voorge-
steld om de (rooms aandoende) naam van de stad te veranderen in Lutherdam,
aldus Van Zeggelaar.10

Na de Pacificatie van Gent (1576) keert uiteindelijk ook de (tot dan toe Spaans-
gezinde) stad Amsterdam zich in 1578 af van Spanje en erkent de prins van Oranje
als stadhouder van Holland en Zeeland. Sindsdien was Noord-Holland voorgoed
verlost van de Spaanse overheersing.11 In 1579 verenigen de zeven noordelijke
gewesten zich in de Unie van Utrecht.12 Vanaf 1588 maakt Waterland deel uit van
de Republiek der verenigde Nederlanden.13 Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd
in 1619 de Unie van Waterland gesloten, die tot 1816 heeft standgehouden. Het
was een unie van de dorpen Ransdorp (destijds het hoofddorp), Broek,
Zuiderwoude, Zunderdorp, Landsmeer en Schellingwoude. In het wapen van
Waterland met de zwaan herinneren de zes pijlen in diens rechterpoot aan deze
unie. De vereniging stond wederzijdse economische bijstand voor, bescherming
van elkaars privileges, gelijkschakeling van de maten en gewichten en dergelijke.14

Lange tijd zou Waterland vervolgens van krijgsgewoel gevrijwaard blijven,
hetgeen de economische opbloei niet weinig ten goede kwam. In de oorlog van
1672-1674 tegen Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen werd Waterland welis-
waar gemobiliseerd, maar bleef verschoond van krijgsgeweld. Ook de oorlog met
Frankrijk in 1747-1748 liet Waterland onberoerd.15

Na een periode van ongekende economische bloei, kenmerkt de tweede helft
van de 18e eeuw zich door een afname van de welvaart. Geschiedschrijver Van



162 Vertelcultuur in Waterland

Zeggelaar constateert dat het tijdperk van verval heeft ingezet: “De groote wel-
vaart en de ontzaglijke rijkdommen waren oorzaak geworden van geestelijke ver-
slapping. Overdaad, weelde en losbandigheid werden schier algemeen.”16 Tot het
geestelijke verval rekent de niet bepaald onpartijdige (want Oranjegezinde en
protestantse) Van Zeggelaar ook de nieuwe Franse denkbeelden omtrent atheïsme
en volkssouvereiniteit. De tijd breekt aan van de patriotten versus de prinsgezin-
den (de prins was op dat moment stadhouder Willem v).17 Op de Franse revolutie
van 1789 volgt de Franse invasie in 1795, waarna Nederland wordt uitgeroepen tot
de Bataafse Republiek. Geschiedschrijver Van Engelenburg merkt schamper op:
“De Franschen hebben ons èn de vrijheid, èn de gelijkheid, èn de broederschap
gebracht ... tegen betaling van honderd millioen gulden en nog eenige andere
kleinigheden.”18 In de strenge winter van 1795 bereikten de Franse soldaten Wa-
terland over het ijs.19 In Broek stonden de regenten hun plaatsen af aan burgers.
Franse troepen werden ingekwartierd. Van strijd is geen sprake geweest.20 Het viel
niet steeds mee om burgers te vinden die bestuursambten wilden vervullen; er valt
veel onwil en tegenwerking te bespeuren.21 In 1806 wordt Lodewijk Napoleon,
broer van Napoleon, tot koning uitgeroepen, en in 1810 lijft Napoleon Nederland
in bij Frankrijk. Waterland wordt ingedeeld bij het departement van de Zuiderzee,
met aan het hoofd de prefect De Celles.22

Op 19 december 1811 worden de dorpen Broek in Waterland, Zuiderwoude en
Uitdam samengevoegd tot één gemeente - en deze situatie is nog tot op heden van
kracht.23 In 1812 lijdt Napoleon zijn nederlaag in Rusland, en in 1813 volgt daarop
een nederlaag in de slag bij Leipzig. In Nederland worden inmiddels in het geheim
plannen gesmeed om het huis van Oranje in ere te herstellen. In november 1813
trekken Russische troepen (de “kozakken”) Nederland binnen en worden de Franse
soldaten verjaagd uit de provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijssel.24

Eind november hadden de Russen Amsterdam bereikt, en spoedig wapperde de
Nederlandse vlag weer van het paleis.25 Kort daarna zou ook Waterland zijn over-
wegend Oranjegezinde houding niet onder stoelen of banken steken.26 Melkboe-
ren en kinderen droegen oranje linten, de Nederlandse vlag werd uitgestoken,
jongeren staken vuurwerk af en lieten bij enkele fransgezinde personen wat glas-
werk sneuvelen.27 Eind 1813 keerde stadhouder Willem vi terug als koning Willem
i, en spoedig wapperde de Oranjevlag van het raadhuis van Broek. Begin 1814
neemt een gemeentebestuur het bewind over.28

Hiermee zijn we in de 19e eeuw aanbeland. Aan het eind van deze eeuw begon
Bakker zijn verhalen te verzamelen, en enkele verhalen refereren nog aan de
Napoleontische tijd - een tijd die de vertellers al niet meer hadden meegemaakt,
maar hun ouders soms en hun grootouders zeker nog wel. Naast de politieke
geschiedenis zijn nog twee historische factoren van belang geweest voor het leven
in, en de cultuur van Waterland: de haat-liefde verhouding met het water, en de
daarmee samenhangende economische geschiedenis.
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Waterland dankt zijn naam aan het feit dat het ooit meer water dan land was.
Het disparate land bestond voornamelijk uit veen, bedekt door zeeklei.29 Vanaf
1300 is het uiterlijk van het landschap sterk bepaald geraakt door de ontginningen
van de venen en moerassen, alsmede door het binnendringen en afsluiten van de
zee.30 In de loop der tijd heeft men met het bouwen van dijken en dammen steeds
meer terrein op het water gewonnen.31 Maar de geschiedenis van Waterland blijft
er ook één van dijkdoorbraken en overstromingen. Zonder naar volledigheid te
streven, kunnen we overstromingen melden voor de jaren 1421 (de St.
Elisabethsvloed), 1502, 1508, 1514, 1532, 1570 (de Allerheiligenvloed), 1580, 1597,
1625, 1665, 1675, 1717, 1775, 1825 en 1916.32 De watersnood in de winter van 1825
was, samen met die van 1570 en 1580, één van de heftigste. Vele schepen voeren
toen door de dijkdoorbraak om mensen, vee en goederen te redden. De koeien
moesten toen veelal in de kerken gestald worden.33 Op het Kerkplein in Broek
staat nog een lantaarnpaal waarop de hoogste waterstand bij de overstroming van
1825 staat aangegeven.34

Na elke overstroming werden dan weer dijken hersteld en nieuwe dijken ge-
bouwd. Het onderhoud van de dijken kwam in Waterland vanaf 1659 in handen
van de locale overheid (dorpsbestuur, waterschapsbestuur, dijkbestuur).35 Er wer-
den ook sluizen aangebracht, en er werd bemaald en ingepolderd. In 1628 werden
bijvoorbeeld Buikslotermeer, Broekermeer en Belmermeer bedijkt, drooggemalen
en tot vruchtbaar weideland omgezet.36 In 1612 werd de Beemster door veertig
molens drooggemalen, waarna in 1622 het Purmermeer volgde. In 1626 werd de
inpoldering van het Wormermeer voltooid.37 Maar ook na al deze inspanningen
blijft Waterland een waterland, doortrokken van watertjes en sloten, dat eeuwen-
lang slechts te doorkruisen viel dankzij bruggen en scheepvaart.38 Aan dit laatste
dankt Waterland ook zijn periode van welvaart, want veel land was te slecht om in
landbouwcultuur te brengen, en was louter geschikt als weiland. In de 16e en het
begin van de 17e eeuw was veeteelt echter bij lange na nog niet het belangrijkste
middel van bestaan. Het voornaamste bestaansmiddel was de scheepvaart, hetzij
voor koopvaardij, vervoer of visserij.39

In de 15e en de 16e eeuw was de scheepvaart al de belangrijkste bron van
inkomsten in Waterland.40 In de 16e en 17e eeuw nam de handel per schip een
dusdanige vlucht, dat de Waterlanders regelrechte concurrenten werden van de
Amsterdammers.41 Er werd vooral handel gedreven met steden aan de Oostzee,
zoals Riga, Koningsbergen en St. Petersburg. Ook aan de scheeps-assurantie en
aan de haringvangst werd destijds goed verdiend.42 In de 17e eeuw namen
Waterlanders volop deel aan de Oost-Indische en de West-Indische Compagnie.43

De bloei van de handel hield stand tot in de eerste helft van de 18e eeuw. Met het
toenemen van de rijkdom worden allengs fraaiere huizen gebouwd in een dorp als
Broek in Waterland. Uit een Extract uyt het kohier van personeele quotisatie blijkt
dat er in 1742 naast zestien renteniers ook tweeëntwintig kooplieden, vijf
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commissionairs en drie assuradeurs in Broek woonden.44

Van Zeggelaar heeft een aanzienlijke lijst van opbrengsten uit collectes voor de
liefdadigheid gepubliceerd voor wat betreft de 17e en 18e eeuw. Uit de grote
sommen geld die werden ontvangen en weggeschonken, blijkt nog eens de rijkdom
van Broek in Waterland - nochtans een dorp dat toen nooit meer dan 700 inwoners
telde. Het geld was niet alleen bestemd voor het lenigen van nood in de onmiddel-
lijke nabijheid, zoals voor de afgebrande huizen op Marken (1350 gulden), voor de
door de bliksem getroffen kerk van Zuiderwoude (1500 gulden), of een bedrag van
150 gulden voor Guurtje Kool om koeien te kunnen kopen. Er werd ook
gecollecteerd voor de bouw van een kerk in Riga (100 gulden) en Sint Petersburg
(350 gulden), voor dominee Hondius ten behoeve van de armen in Hongarije (300
gulden), en voor afgebrande huizen in Frankfurt am Main (100 gulden).45

Dankzij de grote rijkdom was ook de kas voor de armenzorg in Broek in
Waterland goed voorzien. En er waren in Broek in de 17e en 18e eeuw relatief
weinig behoeftigen, niet in de laatste plaats omdat niemand zich er kon vestigen
zonder ‘acte van alimentatie’ - een bewijs dat men zich financieel kon bedruipen.46

Het leeuwendeel in de armenverzorging werd vanaf de tweede helft van de 18e
eeuw verzorgd door de Diaconie van de Gereformeerde gemeente.47

Rond het midden van de 18e eeuw wordt meestal het omslagpunt van welvaart
naar verarming gesitueerd.48 Meerdere redenen voor het verval zijn aangevoerd.
De eerste klappen liep de scheepvaart op in de zeeoorlogen met Engeland, waar-
door na het rampjaar 1672 de werkgelegenheid op zee allengs afnam.49 Buiten-
landse handelsbetrekkingen gingen teloor.50 Aan de graanhandel viel minder te
verdienen, omdat de Polen en de Russen steeds vaker zelf hun graan naar de
Amsterdamse beurs kwamen brengen. En zoals wel vaker ziet men in de 18e eeuw
rijke families verarmen (door verkwisting) of uitsterven.51 Niemeijer formuleert
het samenvattend aldus: “Het eens zo rijke Broek had zijn reserves opgeteerd, de
belangrijke families stierven uit, verloren hun status of verlieten het dorp, en nieuwe
geslachten van elders trokken hier binnen, waarbij de oude grote huizen veelal in
tweeën, drieën, of zelfs vieren bewoond raakten.”52

Er moest dus naar nieuwe middelen van bestaan worden gezocht. In de loop
van de 18e eeuw stapte men over op de veeteelt. In een verslag aan de regering werd
op 26 juni 1808 gemeld dat de afgelopen dertig jaar de handelsbetrekking van
Broek met het buitenland teloor zijn gegaan. Een schip voor de walvisvaart ligt al
vijf jaar ongebruikt in de haven van Trontheim. De veeteelt heeft nu de plaats van
de handel ingenomen, want in hetzelfde verslag wordt melding gemaakt van een
productie van zo’n 27.000 ponden kaas per jaar, en zo’n 3.500 pond wol. Koeien,
paarden en schapen werden verhandeld op de veemarkten van Purmerend en
Amsterdam. In 1806 waren er in Broek al 683 runderen, 49 paarden en 561 scha-
pen.53 De typische vierkante stolpboerderijen worden gebouwd, met de hooiberg
in het midden van de boerderij, en stallen langs drie wanden.54 De koeien bestaan
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hoofdzakelijk uit melkvee. De meeste melk werd in Amsterdam zoet verkocht
door de boer zelf of door melkopkopers.55

Alhoewel de cijfers over het aantal huizen en de bewoning ervan voor Broek
door de eeuwen heen wat disparaat is, kunnen we er toch wel een tweetal trends uit
aflezen.

1514 64 haardsteden (vier huisgezinnen geregistreerd als armlastig)56

1632 156 huizen
1732 148 huizen, 1 molen
1745 146 huizen, 1 molen (185 huisgezinnen, ca. 600 inwoners)57

1749 149 huizen58

1807 286 huizen59

ca. 1808 210 huisgezinnen (een kwart was arm en werd bedeeld)60

Ten eerste zien we het aantal huizen en bewoners in de economische bloeiperiode
van de 17e en 18e eeuw flink toenemen. Begin 19e eeuw treedt er een duidelijke
stagnatie op, neemt de bevolking weer af, en grijpt de verarming om zich heen. De
situatie is nauwelijks veranderd als dokter Bakker zich aan het einde van die eeuw
in Broek vestigt.

Overigens is Broek thans weer een welvarende gemeente, zonder veel agrari-
sche bedrijvigheid. Het dorp dankt dit aan de vele naoorlogse import van ‘nieuwe
rijken’ (wetenschappers, medici e.d.) rond het Havenrak, die voor een groot deel
in Amsterdam werken, maar die als woonplaats een rustieke landelijke omgeving
prefereren boven de grote stad. Het aantal boeren dat thans nog in Broek bedrijf
houdt, is op de vingers van één hand te tellen.

Het toerisme: Broek als bezienswaardigheid

In 1838 publiceert een anoniem gebleven dichter een lofzang op Broek in Water-
land, en niet zonder chauvinisme, maar evenmin geheel zonder reden eindigt hij
het gedicht met de woorden:

Men ga van Zuid- en Oostergrens,
Tot Noord- en Westerstrand:
Een ieder kent voorwaar zijn naam;
Door heel Europa klinkt de Faam
Van Broek in Waterland!61
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Het is niet overdreven om te stellen dat wat Marken en Volendam in de 20e eeuw
voor de toeristen-industrie betekenden, dit voor Broek in Waterland gold in met
name de 18e en de 19e eeuw. Een bezoek aan Broek was voor veel buitenlanders in
het verleden welhaast een must.62 Talloze Engelsen en Amerikanen kwamen er op
bezoek.63 Broek was een bezienswaardigheid vanwege de houten huizen, die in
verschillende kleuren opgeschilderd waren. De huizen waren aan de voorkant
voorzien van een zogenaamde ‘dooddeur’, die alleen gebruikt werd in geval van
geboorte, huwelijk en overlijden. Aan de dooddeur grensde vaak de pronkkamer,
waar zelden iemand zat. Het dagelijks leven speelde zich af in de achterkamer, en
was voor toeristen aan het oog onttrokken.64 Menigeen werd getroffen door de
keurig bijgehouden tuinen vol tierlantijnen, en de popperige woningen volgepropt
met snuisterijen.65 Ook de properheid van Broek was befaamd: het hele dorp was
kraakhelder - er werd bij voortduring geschrobd, gepoetst, geveegd en gesopt. De
stallen van de boerderijen waren uitzonderlijk zindelijk. Er stonden zelfs daar
bloempotten voor het raam en er hing vitrage. Alle mest werd meteen de stal
uitgevoerd, zodat verwonderde bezoekers moesten constateren dat het er niet eens
rook naar een stal.66 De straten waren er tot aan de tweede helft van de 19e eeuw
onwaarschijnlijk smal - straten en bruggetjes waren juist breed genoeg voor de
wandelaar. De inwoners die over paarden en wagens beschikten, moesten deze
buiten het dorp stallen. Bezoekers die per rijtuig arriveerden, moesten hun ver-
voermiddel bij herberg De Zwaan aan de Jaagweg verlaten en te voet verder gaan.
Pas in 1858 werden de straten dusdanig verbreed, dat vervoer met karren mogelijk
werd. Dit geschiedde ten behoeve van de weekmarkt die was ingesteld voor de
handel in boter, kaas en eieren.67

In een gastenboek van Aaltje Fregeres kunnen de namen van beroemde toeris-
ten aangetroffen worden, zoals Victor Hugo, Walter Scott, Gambetta, Emile Augier,
tsarewitsj Nicolaas, tsaar Alexander van Rusland, Napoleon en keizer Jozef ii.68

Van de bezoeken van sommige personen is wat meer bekend. Zo maakte stadhou-
der Willem v op 13 juli 1773 een wandeling van vijf kwartier door Broek in Water-
land. Hij kreeg er een feestelijke ontvangst, bezichtigde de kerk en het dorp. De
gebeurtenis werd spoedig gedocumenteerd door Nicolaas Hoefnagel in zijn boek-
werk Het juichend Noord-Holland, of Verhaal van de Reize van zyne Door-
luchtige Hoogheid Willem den Vijfden [...] uitgegeven te Purmerend.69 In 1780
vereerde keizer Jozef ii van Oostenrijk het dorp met een bezoek.70 Volgens de
overlevering werd hem door een boerin de toegang tot haar huis geweigerd omdat
ze net had schoongemaakt. Ook toen zij hoorde dat het de keizer betrof, vol-
hardde zij in haar weigering: al was het de burgemeester van Amsterdam! Hierop
moest Jozef ii op de rug van een dienaar klimmen om door het venster naar binnen
te kijken.71

In 1788 kwam stadhouder Willem v andermaal naar het prinsgezinde Broek,
ditmaal met zijn gezin. De kosten voor de ontvangst werden dit keer vergoed door
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Neeltje Pater, de puissant rijke weduwe van burgemeester Cornelis Schoon. Na
afloop van het bezoek werd er een gedenkpenning geslagen.72 In 1808 bezocht de
Pruisische geleerde en staatsman Barthold Georg Niebuhr het dorp.73

Op 15 oktober 1811 was het de beurt aan keizer Napoleon om Broek te bezoe-
ken.74 Juichstemming en erebogen waren vooraf verordonneerd. De keizer werd
met zijn echtgenote, keizerin Louise, ontvangen door de burgemeester ter hoogte
van de herberg aan de Monnikendammer Jaagweg. Hij nam het keizerlijke paar
mee om zijn woning te bezichtigen. Vervolgens werden ze geleid langs de voor-
naamste huizen, en bezichtigden ze het Diaconie-armenhuis en de kerk.75 Nog
datzelfde jaar werd de maire van Broek benoemd tot lid van het Legioen van Eer.76

In opdracht van koningin Hortense de Beauharnais, gemalin van koning Lodewijk
Napoleon maakte de schilder Anton Ignaz Melling een gouache van Broek. Zo’n
opdracht is tekenend voor de vermaardheid die Broek genoot. Op het schilderij
staat ook een melkmeisje afgebeeld, dat symbool moet staan voor Broek als leve-
rancier van melk voor Amsterdam.77

Nadat de Franse troepen mede dankzij de kozakken waren verdreven, bezocht
op 3 juli 1814 tsaar Alexander het dorp, samen met koning Willem i en diens vrouw
en kinderen.78 Burgemeester Harmen Bakker schreef over dit bezoek een memo-
rie, en vertelt hoe hij de Russische tsaar en de koning onder meer meenam naar zijn
huis:

In mijn huis gekomen zijnde, geleide Z.M. de Keizer, alsmede onse souvereine
vorst en vorstelijke famielje in de voorkamer. En wierd als doen door mij een
kort aanspraak aan Z.M. gedaan, waarvoor Z.M. mij op ’t minzaamste be-
dankte. En gaf daarvan een alderduidelijkst bewijs, also hij zich verweerdigde
om zijn hand aan de mijne te geven en dezelve drukte of kneep, - in de andere
voorkamer gekomen zijnde, alwaar een eenvoudige verfrissching gereed stond,
bestaande in soesen, krakelingen, koekjes, rinse-, madera- en Malaga wijn,
waarvan Z.M. beneffens alle aansienlijke een gulhartig gebruijk maakten en
alsoo mijn kleijndochter Maritje Jans Bakker ook mede tegenwoordig was
begaf Z.M. bij haar en bezichtigde nauwkeurig haar kapsel niet alleen, maar
verzogt het gouden oorijzer van haar hooft te halen, het welk ook geschiedde
en Nam hetzelve in zijne handen en paste het op sijn Hooft; vervolgens wees
haar moeder aan hoedanig de lokken gekrult wierde, waarna Z.M. zeer nauw-
keurig keek, vervolgens het Huis gesien hebbende tot agter in de keuken waar
Z.M. de kranen van de pomp verscheiden malen op en toe deed, en alsdan de
agterdeur ingegaan, de gang doorgeloopen en betoonde Z.M. alsmede Z.K.H.
en vorstelijke famielje hunne bizondere genoegen.”79

Op 11 juli 1814 kreeg dezelfde burgemeester Harmen Bakker onder meer een
gezelschap Pruisische prinsen op bezoek, dat hij aldus beschrijft: “Dit hoog
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aansienlijk geselschap bestond uijt onse vorstin, twee staatsdames, de kroonprins
van Pruijssen, Frederik, prins van Pruijssen en Prins Hendrik van Pruijssen, broe-
der van onse vorstin, de zoons van onze Souvereine vorst, de erfprins van Oranje,
de prins van Oranje, de Admiraal Verdoorne benevens Kamerheeren en andere
van aanzien.”80 Ook ditmaal onthaalt hij het vorstelijke gezelschap onder andere in
zijn huis. “En bij welke gelegenheijd onse vorstin tegen haar soons zijde: kinderen
eet zooveel soetigheijd niet, waarop onze Erfprins antwoordde: Moeder het staat
er.”81 Tot slot vermelden we hier een bezoek van koningin-moeder Emma aan
Broek in 1901.82

Nogal wat buitenlandse reizigers hebben hun herinneringen aan Broek op
schrift gesteld. Volgens een globale schatting betreft het ruim honderd teksten,
hetzij in manuscript, hetzij in druk. De oudst bekende reis-indrukken stammen uit
de eerste helft van de 18e eeuw, maar de grootste stroom teksten dateert uit de
tweede helft van die eeuw. Zo doet de Engelse toerist R. Bransby Cooper in 1785
verslag van zijn bezoek.83 Zijn verhaal bevat alle telkens weer herhaalde ingrediën-
ten: de aandoenlijke tuintjes, de dooddeur, de kleurige huizen en de schijnbare
schuwheid van de bevolking (de pronkkamers aan de voorzijde werden immers
nauwelijks gebruikt). Cooper trekt eveneens voor de zoveelste maal een vergelij-
king met het exotisme dat men aan de Oriënt toedacht: de kleurtjes, de popperigheid,
de paviljoentjes en de bruggetjes deden hem als Chinees aan. Bijzonder is dat
Cooper verschillende taferelen in kleur heeft nagetekend.84 Dat de huizen in ver-
schillende kleuren werden geschilderd, was overigens niet ongebruikelijk in de 18e
en de 19e eeuw. In de 20e eeuw zien we een versobering van het kleurgebruik
optreden. Stemmige kleurcombinaties van wit, soms (boeren)groen en vooral grijs
komen nu het meest voor. De typische parelgrijze kleur wordt wel aangeduid als
“Broeker grijs”, en het verhaal wil dat dit grijs in oorsprong de grondverf was, die
men op een gegeven ogenblik verzuimde af te schilderen met een groene deklaag.85

Als dit waar is, dan is het grijs uit armoede inmiddels gepromoveerd tot chique.
Een andere auteur van reisboeken die Broek bezocht in het jaar 1873 was de

Italiaan Edmondo de Amicis. Hij noteerde zijn ervaringen in 1874 in zijn boek
Olanda, dat in 1876 vertaald werd door D. Lodeesen onder de titel Nederland en
zijne bewoners. Uit het Italiaansch vertaald, met een voorrede van J. ten Brink.86

Ook hij verwondert zich weer over de veelkleurige huizen, en verhaalt van het
fenomeen van de dooddeur.87 De Amicis was ook in de gelegenheid om een Broeker
huis van binnen te bezichtigen.88 Hij stelt vast dat er geslapen werd in een bedstee.
En ook de poetswoede van de Broekers kon de Italiaan met geen mogelijkheid
ontgaan: zelfs de spijkers aan de muur glommen!89 Onder de indruk van zoveel
zucht naar properheid, tekent hij nog een anecdote op uit de mond van zijn gast-
vrouw:



169De cultuur-historische context

In vroeger tijden, zeide ze, was de schoonmaakwoede tot zulk een hoogte
geklommen, dat de vrouwen van Broek zelfs de godsdienstoefeningen ver-
zuimden, om te wasschen en te stoffen. De predikant van het dorp, na tever-
geefs alle middelen beproefd te hebben om dit schandaal te doen ophouden,
koos een andere partij. Hij hield een lange preek, waarin hij zei, dat iedere
vrouw die getrouw haar plichten jegens God vervuld zou hebben, hiernamaals
een huis zou krijgen van onder tot boven vol met alle mogelijke prachtige
meubelen en gerei, waar ze niets anders te doen zou hebben dan in alle eeuwig-
heid naar hartelust te stoffen, te wasschen en te wrijven. Het vooruitzicht van
die zaligheid vervulde de vrouwen van Broek met zulk een vromen ijver, dat ze
van toen af aan altijd getrouw haar godsdienstplichten vervulden en geene
vermaning ooit meer nodig hadden.90

De anecdote heeft karikaturale en groteske trekken, maar functioneert niettemin
uitstekend als een exempel om het dwangneurotische karakter van de poetsdrift te
typeren.

Het bezoek van toeristen aan Broek hield tot in de eerste helft van de 20e eeuw
aan. In een brief verklaart Chr.L. Rümke, de kleinzoon van Cornelis Bakker: “Het
toerisme: wanneer dat is begonnen weet ik niet. Op een bepaalde tijd (bepaalde
tijden?) kwam de zg. vreemdelingenboot. Deze liet zijn passagiers via een steiger
aan het eind van de Erven aan de wal gaan. Men wandelde via de Erven naar de kerk
om deze te bekijken. Aan het begin van de Erven en aan het Havenrak waren
kaasmakerijen die bezichtigd konden worden. Via het café Concordia aan het
Havenrak, ongeveer bij Neeltje Pater, wandelde men dan weer naar de boot, die
inmiddels was doorgevaren en bij de brug bij het tramstation lag. De tocht ging
verder over Monnikendam naar Marken, en vervolgens over zee via Schelling-
woude weer terug.”91

De zucht tot properheid

Over de properheid van Broek waakte niet alleen de bevolking zelf, maar ook het
gemeentebestuur middels een verordening. Iedere inwoner had de plicht om het
stuk straat waaraan zijn erf lag vrij te houden “van gras, vuilnis en morsigheid”.
Eenieder diende regelmatig de straat te wieden, te boenen met water, en in te vegen
met fijn wit zand.92 Om te controleren of deze tucht werd onderhouden, vond er
met zekere regelmaat een zogenaamde ‘stratenschouw’ plaats door het bevoegde
gezag. De intensiteit waarmee dit gebeurde, verschilt per zegsman, en waarschijn-
lijk ook per periode. Van Engelenburg meldt dat in het verleden schout en schepe-
nen elke laatste dinsdag van de maand inspectie hielden.93 Bruigom geeft te kennen
dat later de burgemeester en een wethouder tweemaal per jaar rondgingen om te
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controleren: ’s middags om twee uur op de zaterdag voor Pinksteren en op de
laatste zaterdag van november.94 In een interview vertelt veehouder in ruste Piet
Groot over de eerste helft van de 20e eeuw:95 “De tweede week van mei, ’s zater-
dags, ging de burgemeester met de veldwachter en de wethouder het dorp door om
te controleren. En wie het niet gedaan had, die kreeg een aanzegging dat ‘ie het
alsnog doen moest. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde! Door iedereen!” Op de
vraag of er een boete stond op het verzuim, antwoordt de heer Groot ontkennend:

Nee, een boete kreeg hij niet, want als je een aanzegging kreeg, dan gebeurde
het nòg. Want het moest gebeuren, en het gebeurde! En dat tekent de moraal
van de mensen. Vergeleken met nu en toen. Tòen ... ik heb u al gezegd: ik
maakte een zeventig-urige werkweek. De man die bij mij werkte, deed dat dus
ook. De man die ergens anders werkte, die werkte ook veel langer. Er was nog
geen acht-urige werkdag. Het was nog zeven dagen werken. Maar ze hadden
wel tijd om een straat te schrobben. En er stond geen stok achter de deur van
duizend gulden boete. Maar ze deden het, want dat was je plicht. Dat werd je
opgedragen, en nou, daar voldoe je aan. Daar kon je niet onderuit. Moet de
gemeente van nu dat eens instellen gaan. Dan zou ik nog wel eens zien willen,
wat er gebeurde. In de eerste plaats werd de gemeenteraad voor gek verklaard.
En in de tweede plaats werd je voor gek verklaard, als je het doen ging. ‘Ja, ik
zal me daar voor de gemeente werken gaan!’ Ik zat een keer hier, en toen was
die verordening er al niet meer. Ik zat dat straatje te wieden, want ik wil dat
straatje voor m’n huis wel netjes hebben. De buurvrouw zegt: ‘Wat doe jij daar
nou?’ ‘De straat wieden, dat zie je toch?’ ‘Ja maar dat is toch gemeentestraat?’
Ik zeg: ‘Dat zal me een zorg wezen. Denk je dat ik tegen die rotzooi an kijken
wil? Ik maak het af, ik wil het netjes hebben’. ‘Maar voor de gemeente wat
doen? Ben je gek?’

In 1954 werd de gemeenteverordening op het straatwieden afgeschaft.96

Uit de woorden van Piet Groot blijkt al enigszins dat de neiging tot schoonma-
ken niet eens zozeer voortkwam uit gezagsgetrouwheid, maar veeleer uit een
innerlijke behoefte. In termen van de civilisatietheorie van Norbert Elias kunnen
we vaststellen dat de sociale dwang van buitenaf zich al langere tijd had omgezet in
een vorm van zelfdwang.97

Dit laatste blijkt ook uit de vele voorbeelden van drang tot properheid, die door
geen enkele gemeentelijke verordening werd voorgeschreven. Hierboven is onder
meer al gerefereerd aan de kraakheldere stallen. Alles in huis werd voortdurend
gereinigd en gepoetst.98 Vroeger mocht er geen vee door het dorp worden geleid,
omdat dat de straat zou kunnen bevuilen. Klompen en schoenen bleven bij de
buitendeur staan om de vloer te sparen. Er werd door het venster gerookt en
gespuugd in stenen spuugbakken die buiten stonden.99 Voorts werd er wel in
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kleine stookhokken gekookt om de eigenlijke keukens schoon te houden, en er
wordt zelfs beweerd dat maaltijden werden overgeslagen om dezelfde reden.100 De
opsomming wordt allengs anecdotischer. Zo wordt er gewaagd van volksopstootjes
als een toerist kersenpitten op straat gooit. En er wordt zelfs beweerd dat in Broek
jongens betaald werden om viermaal daags het stof uit de naden van de straatstenen
te blazen!101

Antropoloog Rob van Ginkel waarschuwt ervoor dat sommige sterke staaltjes
van de Broekse schoonmaakmanie in reisverslagen en dergelijke met een korreltje
zout genomen moeten worden. De meeste toeristen kwamen reeds geconditio-
neerd in Broek aan, en het ontbrak hen waarschijnlijk niet aan de neiging om nog
eens flink te overdrijven van wat ze daar aantroffen.102 Ook Van Ginkel staat nog
eens stil bij het bezoek aan de ‘tempel van Hollandse zindelijkheid’ door Edmondo
de Amicis, die zich vrolijk maakt over de popperige huizen, de gordijntjes, de
borduursels, de horretjes en franjes voor de ramen, en over het feit dat men zelfs
de schoenen moet vegen als men de stal wil bezoeken. Tegen de tijd dat de Italiaan
Broek bezocht, had het dorp overigens al veel van zijn rijkdom en glans verloren.
Veel renteniers waren al weggetrokken naar fraaiere landstreken, en waren de
verveling ontvlucht, alsmede de overlast en de spotzucht van de toeristen.103

Tien jaar na De Amicis, in 1883, legde de Portugese journalist Ramalho Ortigão
in zijn reis door Nederland het welhaast plichtmatige bezoek aan Broek af. In
vergelijking met voorafgaande reisverslagen, doet Ortigão er nog een paar schepjes
bovenop:

17

De heer P. Groot,
veehouder in ruste, te
Broek in Waterland.
(Foto: Theo Meder, 28
november 1996)
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Broek-in-Waterland is, op zindelijkheidsgebied, om zo te zeggen een gecon-
centreerd vleesextract, getrokken uit het rund dat Holland heet.
De nationale deugd der properheid wordt hier tot een etnologische epidemie,
een idee fixe, een algemene waanzin. De mensen daar zijn van de boenduivel
bezeten. Het zijn de epileptici van de bezem, de convulsionaires van de borstel,
zij lijden aan een schoonmaakwoede, die aan het delirium grenst.104

Voor toeristen was Broek de gestolde metafoor van Hollandse zindelijkheid ge-
worden. Het was Nederland in het klein, het Madurodam van de 18e en 19e eeuw.
Hier kon men in een paar kwartier de hoogtepunten van het Hollandse clichébeeld
aanschouwen. Hier was men steenrijk geworden in de 17e en de 18e eeuw, en
sindsdien bleef men er - in een geest van behoudzucht en een afkeer van verande-
ring, en ook uit een zeker Calvinistisch verlangen naar symbolische purificatie van
de omgeving en een in nijver en nederig poetswerk uitmondend onbehagen over de
eigen overvloed105 - de verworven rijkdom eindeloos en gezapig oppoetsen. Van
Ginkel meent: “In feite was Broek in de achttiende en negentiende eeuw een
microkosmos geworden van de karikaturale opvatting die veel buitenlanders van
Nederlanders hadden: rijke doch ingeslapen kapitalistische renteniers die wel zin-
delijk waren, maar ook verstoft in hun eigen verstarde wereld.”106

Dat beeld heeft de werkelijkheid geruime tijd overleefd, want in de 19e eeuw
was Broek allang niet meer het welvarende dorp van weleer. Het adagium ‘ik ben
wel rijk, maar ik hou wel nijver mijn eigen stoepje schoon’ ging allang niet meer op,
al verdween de zelfopgelegde poetswoede daarmee niet meteen, en bleven de stoe-
pen - om zo te zeggen - tot na de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk schoon.

Overigens moeten schoonheidswoede en hygiëne beslist niet met elkaar ver-
ward worden. In de 19e en 20e eeuw zijn schrijnende gevallen van gebrek aan
hygiëne te Broek bekend. Zo kwam de ontlasting via het schijthuis aan de boenwal
direkt in het water terecht. Aan die boenwal werden ook de kleren gewassen en
werd de vaat omgespoeld. Boeren spoelden er hun melkbussen om, en bestonden
het zelfs om hun melk met dat water aan te lengen, met alle gevolgen vandien.107

Eind 19e eeuw verandert ook het beeld van de Nederlanders in de ogen van de
buitenlandse toeristen. Het accent komt dan meer te liggen op de “sobere werkzaam-
heid van Nederlanders” en dit nieuwe clichébeeld trof men eerder aan in eenvou-
dige vissersdorpen als Marken en Volendam, en ook het even nijvere als pittoreske
Zaandam kon zich in een toegenomen toeristische belangstelling verheugen.108

Het dagelijkse leven in Broek rond 1900

Sinds 1811 zijn de dorpen Broek, Zuiderwoude en Uitdam samengevoegd tot de
gemeente Broek in Waterland, ondanks dat de dorpen een flink eind uit elkaar
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liggen. De dorpen worden nu beschouwd als wijken van één gemeente, waarbij
Broek Wijk 1 is, Zuiderwoude Wijk 2 en Uitdam Wijk 3.109 Rond 1900 telde het
dorp Broek ongeveer 1100 inwoners, de bewoning in de Broekermeer, Noord-
meer en enkele losse boerderijen en arbeiderswoningen in de omgeving meegere-
kend. In Zuiderwoude woonden er rond die tijd circa 300 mensen, en in Uitdam
nog ongeveer 100 mensen.110

De plattegrond van Broek ziet er rond 1900 nog nagenoeg precies zo uit als in
de 17e en de 18e eeuw. De bebouwing is voornamelijk gegroepeerd rond een
centrale waterkom die het Havenrak wordt genoemd. Daarnaast zijn er twee
lintvormige uitlopers van bebouwing naar het noorden en het zuiden.111 De buur-
ten die binnen Broek vanouds nog werden onderscheiden, beperkten zich meestal
tot één à twee straten: De Erven, De Kant (Room- en Leeteinde), Kerkbuurt,
Kikkerend (nu Keerngouw), Havenrak, Jaagweg en Zuideinde.112

Broek was een besloten gemeenschap van voornamelijk vrijzinnig protestan-
ten, die onderling veel met elkaar trouwden en elkaar kenden van haver tot gort.
Veel bewoners waren bedrijvig in de agrarische sector, die vooral bestond uit
melkveehouderij. Naast een zestigtal veehouders, die soms ook over een kaasmakerij
beschikten, waren er nog veel boerenarbeiders en losse arbeidskrachten werk-
zaam. Daarnaast waren er dan ook nog de melkboeren die werden aangeduid als
‘staffersboeren’ - een verbastering van stadvaartboeren - die dagelijks de melk
gingen uitventen in hun wijken in Amsterdam. Zij verkochten ofwel melk van hun
eigen (paar) koeien, ofwel melk die zij bij de grote melkveehouders opkochten. ’s
Ochtends begaven zij zich dan met hun melkbussen naar de steiger van de Pelse-
brug om met de melkboot van Siep de Best over te varen naar de stad. Het melken
en wegbrengen van de melk geschiedde letterlijk voor dag en dauw, en het is dan
ook niet verwonderlijk dat de mensen ’s avonds vroeg naar bed gingen. Gewoon-
lijk verkeerde het dorp om negen uur ’s avonds al in diepe rust. In de zomermaan-
den, tijdens de hooitijd, kwamen de zogenaamde ‘Poepen’ vanuit Duitsland en
Gelderland naar Broek om te maaien - ’s nachts sliepen ze in de stal in het hooi.

Voorts kon men in het dorp, afgezien van een handvol notabelen, nog onder-
scheid maken tussen ambachtslieden (timmerman, schilder, smid), middenstan-
ders (bakker, kruidenier, groenteboer, manufacturier, schoenmaker, brandstof-
verkoper) en arbeiders (knechten, gezellen). Dochters en zoons moesten vaak al
op jonge leeftijd buiten de deur gaan werken als dienstboden, boerenmeiden en
knechten. Van de oude ondernemingsgeest uit vroeger eeuwen was rond 1900
weinig meer te merken. Er moest hard gewerkt worden voor het dagelijkse be-
staan, en er werd veel armoede geleden. De grote huizen die voorheen in Broek
door rijke kooplui bewoond werden, moesten rond de eeuwwisseling uit geldge-
brek vaak door twee of drie, soms vier gezinnen gedeeld worden. Meer dan in
voorgaande eeuwen had de Diaconie van de Hervormde Kerk veel werk te doen,
zeker in de barre wintermaanden. De dochter van Cornelis Bakker herinnert zich:



174 Vertelcultuur in Waterland

Er was natuurlijk een armenzorg van de Ned. Hervormde Kerk, maar heel
groot waren de bijdragen niet. Wèl konden arme mensen ’s winters (ik meen)
4 maal per week in het Weeshuis om twaalf uur een warme maaltijd halen. De
vrouwen kwamen met emmertjes en stonden te wachten aan de linker zijkant.
De ‘wezenvader’ kookte. Er was een enorme grote stookpot in de keuken, en
twee grote scheppen (nappen met steel). Gegeven werd rijstebrij, soep, erwten-
soep, bruine bonen of grauwe bonen met spek. Sommige armen geneerden zich
‘naar de brijpot te lopen’.113

Voor de verwarming waren de arme mensen aangewezen op het stoken van turf.
Wie het zich kon veroorloven, stookte de kachel met hout, briketten of eierkolen.
In de winter werd er gekookt op een fornuis(je), in de zomer op petroleumstellen.
Voor de verlichting binnenshuis was men aangewezen op petroleumlampen.114

Voor de dorpsverlichting waren olielantaarns in gebruik, die geplaatst waren op
hardstenen palen uit de 18de eeuw.115 Vanaf 1913 was er een telefooncel beschik-
baar in het postkantoortje. In 1915 werd Broek aangesloten op het electriciteitsnet.
Voor de aansluiting op het waterleidingnet moest Broek wachten tot 1924.116 Daar-
vóór was men voor betrouwbaar drinkwater aangewezen op het regenwater (het
slootwater was uiteraard niet geschikt voor consumptie). Arme huishoudens had-
den een gewone regenton. Andere woningen beschikten over een regenwaterbak,
in de grond of in de keuken, waar het regenwater van het dak, via de goot en de
regenpijp in terechtkwam. Het bezit van regentonnen of -bakken kon echter niet
voorkomen dat er in hete zomers soms waterschaarste optrad. De bevolking kon
dan terecht bij de gemeenschappelijke bakken met regenwater van het kerkdak en
het schooldak. Aangezien ook deze niet altijd in de behoefte konden voorzien,
heeft Cornelis Bakker ook een waterbak van het Witte Kruis laten aanbrengen,
waar het regenwater van het dak van het raadhuis in opgeslagen werd. Een ander
initiatief van het Witte Kruis was de bouw van een ijskelder, waardoor de dokter
het hele jaar over ijs kon beschikken voor zijn patiënten.117

Zoals reeds gezegd raakten stratenschouw door burgemeester J.E.T. Wijnveldt
en zijn beide wethouders, vergezeld door de veldwachter, alsmede de properheid
van de bevolking slechts aan een uiterlijke schijn van schoonheid, die met hygiëne
weinig had uit te staan. Het begrip voor hygiëne was betrekkelijk gering, en de
dorpsdokter had op dit punt veel uit te leggen. Infectieziekten als buiktyfus lagen
op de loer, waar het ‘over de sloot spoelen’ van vaatwerk en melkbussen gewoonte
was, en arme gezinnen onder slechte omstandigheden leefden. Ook tuberculose en
malaria kwamen rond de eeuwwisseling in Broek nog volop voor. Onder het vee
heerste met zekere regelmaat mond- en klauwzeer.118 Na de watersnood van 1916
lagen de weer leeggepompte meren vol rotte, stinkende vis. Aangetast door het
zoute water kon er de eerste jaren geen grasland worden gemaakt en was men
genoodzaakt om in de polders onder meer kool te verbouwen. Pas later konden
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deze akkers weer in grasland worden omgezet.119

Over de lagere school in Broek zwaaide meester Arend Schoemaker de scepter,
die zijn leerlingen streng doch rechtvaardig opvoedde.120 Veehouder in ruste Piet
Groot121 heeft hem nog als meester meegemaakt en spreekt met veel respect over
hem:

Die had ontzag. Ja echt, die had ontzag. Je had niet veel te zeggen. Zijn wil was
wet. Op een goeie manier. ’s Winters, dan was er ijs. En dan kwam meester
Schoemaker - het hoofd dus - alle klassen langs. Dan ging ‘ie in de deur staan:
‘Van huis naar school, en van school naar huis. Niet op het ijs! Eerst naar huis!’
En je had ook het hart niet, dat je op het ijs ging. Dan had ‘ie de verantwoor-
ding, zolang ze nog niet thuis zijn: ‘Daarna is ’t voor mij af’. Je zou het niet in
je hoofd halen om Arend tegen ’m te zeggen! Zoals ze tegenwoordig Dirk of
Klaas tegen de onderwijzer zeggen.

Vermaak hadden de kinderen in het dorp met allehande spelletjes, en in de winter
als het gevroren had, schaatste jong en oud op het Havenrak, waar door de ijsclub
banen waren uitgezet. Er werden tochten gereden naar Zuiderwoude of Monniken-
dam, of, als het hard genoeg gevroren had, over de Zuiderzee naar Marken. Aan het
eind van elke zomer zorgde de komst van de kermis weer voor een hoogtepunt.122

Andere festiviteiten die in het dorp gevierd werden waren kroningsfeesten, kraam-
feesten en huwelijksfeesten. Als er in het dorp een 40-jarige bruiloft werd gevierd,
dan mocht het bruidspaar kiezen tussen een kado of het zogenaamde ‘groen-
maken’. Dit laatste hield in dat de bruiloftsgasten de buitenzijde van het huis
feestelijk versierden met groene takken.123

Naast enkele kleine kroegjes had het dorp twee belangrijke café’s. Het Broeker-
huis op het Kerkplein werd bestierd door Pieter Ubbels, en Concordia in de Dorps-
straat door Kees Wit. Beide café’s hadden een zaal voor bijeenkomsten. Zo werden
er in het Broekerhuis uitvoeringen gegeven door de rederijkerskamer Tracht en
door twee zangverenigingen. Broek kende ook een gymnastiek- en scherm-
vereniging Te Wapen en een fanfarecorps, die beide oefenden in Concordia. In de
zomermaanden gaf het muziekcorps concerten onder leiding van Ricus Stapel in
de muziektent in het Havenrak.124

Ook rond 1900 kende Broek nog veel aanloop door toeristen. Na vanuit Am-
sterdam het IJ te zijn overgestoken, konden ze inmiddels per stoomtram naar
Broek vervoerd worden, en dan stapten ze uit bij het tramcafé van Bijl. Maar men
kon ook de hele tocht nog per boot afleggen. Deze salonboot, die gewoonlijk de
‘vreemdelingenboot’ werd genoemd, meerde af aan de Monnikendammer Jaag-
weg tegenover café De Zwaan. Na de bezichtiging van Broek voer men door naar
Marken.125
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De bevolking

De dochter van dokter Bakker, Nelly Rümke-Bakker (1889-1976), heeft op latere
leeftijd haar herinneringen aan Broek aan het papier toevertrouwd. Het manu-
script is in 1991 posthuum, en door A.P. Bruigom bewerkt, uitgegeven onder de
titel Mijn jeugd in Broek in Waterland 1890-1916. Het boekje bevat een schat aan
detail-informatie over de bevolking van Broek rond de eeuwwisseling.

De sociale toplaag in Broek werd rond de eeuwwisseling gevormd door een
handvol notabelen, die de functies uitoefenden van burgemeester, predikant, arts
en schoolhoofd. De burgervaders van Broek waren achtereenvolgens Rems, J.E.T.
Wijnveldt, C.E. van Weel en W. de Geus. In de periode 1890-1919 was Cornelis
Bakker er de dokter. De hervormde predikant was aanvankelijk dominee Ten
Bruggenkate, die in 1898 werd opgevolgd door dominee A.A. Cremer. Het hoofd
der school, en tevens beste vriend van Bakker, was Arend Schoemaker,126 die ook
nog les gaf in Edam aan de Normaalschool voor onderwijzers.127 Als onderwijzers
aan de lagere school van Broek noemt mevrouw Rümke-Bakker nog meester
Bleeksma en juffrouw Annie Donker.128 Tot de notabelen zullen we ook de ge-
meente-secretaris moeten rekenen, en dat was W. van Engelenburg, die zich tevens
verdienstelijk heeft gemaakt als chroniqueur van de regionale geschiedenis, en als
pianist bij de kinderzangvereniging.129 Verder woonden er in Broek nog enkele
families van goeden huize, zoals de dames Swart, de familie Stöve, wethouder C.
Koker Czn, mevrouw Mercie Bruyn-Van Straten, mevrouw Van Walsum, me-
vrouw Vennekool en mevrouw Vinckers-Durieux.130 De gegoede families bewoon-
den doorgaans grote huizen aan De Erven en het Roomeinde.131

Vervolgens onderscheiden we een middenklasse van allerhande neringdoen-
den. Opmerkelijk is de aanzienlijke hoeveelheid bakkers in Broek. Er waren vijf
grote warme bakkers (onder wie Thomas Bijl en Jan Olij), en vervolgens nog een
kleine warme bakker en een koude bakker (Willem van Vuure). Al deze bakkers
konden bestaan dankzij een trouwe klantenkring. Uit haar jeugd kent mevrouw
Rümke-Bakker nog een tiental kruideniers bij naam: weduwe C. Tolk, Kees Tolk,
Geert Vet,132 Jan Kok, Jan de Wit, Gerrit Mulder, Chris Hellings, mevrouw J.
Schuurman, Piet Prijs en Jb.Tolk. Als venter kwam Andries Bogaart aan de kost.
Kees de Ruijg, weduwe Bakker en E. Stöve dreven manifacturenwinkels.133 Me-
vrouw Rümke-Bakker kent nog drie groenteboeren, namelijk Maarten Nooy,
Dirk Langenberg, Jan Schaft, en later was daar nog Gerrit de Wit.134 Weduwe
Ordeman, had een potten- en pannenwinkel, Teun Ordeman was er de lorrenboer,
en C. Mulder hield nering met huishoudelijke artikelen. De slager heette Veltrop.135

Er was reeds opgemerkt dat Broek verschillende herbergen en kroegjes had. Ge-
noemd worden hier het Broekerhuis van Piet Ubbels, Concordia van Kees Wit,
café De Zwaan en het tramstation met tapvergunning van Jan Bijl. Verder had
kruidenierster weduwe C. Tolk een tapvergunning, en Wim Groot bestierde een
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tweederangs kroegje.136 Brandstof kon men kopen bij respectievelijk Symen
Ruyterman en Reier Kok (zij waren de twee grootsten), bij Monné, Koster, Aart
Swart en Dirk Houtman. Balletjesbakker Hein Stijl was de locale snoepjesmaker.
Het dorp herbergde ten slotte ook een aantal kermisreizigers, waaronder leden uit
de families Dobber en Schuurman, en verder Jan Honderdors,137 Hannes Breek,
Dirk Dobber, Wiggert Meppen, Barend Voortman en Wim Groot.138 Dan waren
er nog twee straatmuzikanten, te weten Barend Voortman en Kees Heilo.

Jan Warning was de locale tuinman en doodgraver.139 Daarmee zijn we dan
aanbeland bij de ambachtslieden. Onder hen bevond zich ook schuitenmaker Van
der Linden, die tevens schuitjes verkocht en verhuurde. De schoenmakers waren
Klaas Visser en Michiel Visser, welke laatste tevens omroeper en brugwachter
was.140 Een tweede brugwachter was Klaas Buis.141 De reeds genoemde Klaas Vis-
ser was tevens barbier,142 en ook de schoenlapper stamde uit de familie Visser en
droeg als bijnaam Klein Vissertje. Twee personen oefenden het ambacht van smid
uit, en één van hen was Hein Dugardijn. Het dorp herbergde vier timmerlieden,
onder wie Kees Wit en D. Boon. Vervolgens waren er de schilders en behangers
Cornelis Tolk, Jan Bijl en Willem Kennedy - laatstgenoemde was bovendien kunst-
schilder. Kennedy schilderde de afbeeldingen op de draaimolen van de kermis, en
hij restaureerde ook schilderijtjes. Van de binnenvissers worden de namen ge-
noemd van Jan Vet, Thomas Houtman, Jan de Vries en Jan Bierdrager. De kleer-
maker was W. Jongkees. Verder maakt mevrouw Rümke-Bakker melding van het
bestaan van bakers en ook hoeren, zonder namen te noemen. Vermeldenswaard is

18

De Bakkers en de Schoemakers
bij elkaar op bezoek, circa
1930.
(Foto geschenk Chr.L. Rümke,
Amstelveen; archief MI)
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nog dat Kees Mulder en Pau van Schieveen als zogenaamde ‘bulloper’ bekend
stonden: zij beschikten over een fokstier, en boden deze aan om de koeien te
dekken.143 Als gemeentelijk lantaarnopsteker was Piet de Wit werkzaam.144 De
aanspreker in het dorp was de licht debiele schildersknecht Jaap Wagenaar. Als er
iemand was overleden, ging men eerst naar hem. Hij lichtte dan achtereenvolgens
de familie, de vrienden en de buren in, waarop dezen dan op condoléancebezoek
kwamen. Vervolgens lichtte de aanzegger de rest van het dorp in.145

Het dorp kreeg regelmatig bezoek van rondreizende marskramers. Eén van
hen droeg de illustere naam van Trompetter, een andere heette Japie Schaap, maar
kreeg als bijnaam Japie de Jood.146

Deze opsommingen mogen niet verhullen dat het belangrijkste middel van
bestaan wel degelijk bij de agrarische bedrijvigheid gezocht moest worden. Broek
moest het rond 1900 hebben van de veeteelt, en vele boeren, boerenarbeiders en
stadvaartboeren vonden in deze sector emplooi. Het belangrijkste produkt was
uiteraard melk, en vervolgens kaas.147 Mevrouw Rümke-Bakker vertelt dat de
boeren ’s winters in hun huiskamers woonden, maar in de zomer in de stal een
kamer inrichtten. Zo hield men de kamer schoon, “wat in de hooitijd natuurlijk
heel verstandig was”.148 Sommige boerenarbeiders waren in vaste dienst; zij beur-
den dan een weekloon van ongeveer zes gulden, soms met wat melk. De losse
boerenarbeiders verdienden in de zomer soms het dubbele, maar zij kwamen in de
winter veel te kort.149

De jeugdherinneringen van N. Rümke-Bakker zijn in het voorafgaande - en
ook voor het navolgende - buitengewoon informatief gebleken. Haar jaren in
Broek hebben zich duidelijk in haar geheugen gegrift. Toch is goed merkbaar in
welke kringen zij verkeerde, en in welke minder of niet. Anders gezegd: zij lijkt
toch bepaald beter geïnformeerd te zijn over de notabelen en de middenstand.
Ook van de ambachtslieden is zij nog betrekkelijk goed op de hoogte. Maar het
moet gezegd worden dat zij over het boerenbestaan beduidend minder te melden
heeft - zij heeft de boeren waarschijnlijk hoogstens als waarneemster van haar
vaders praktijk korte tijd meer van nabij meegemaakt, als patiënten. Van alle vee-
houders die er in Broek waren, noemt zij alleen W. Spaans. Of deze boer ook een
informant van C. Bakker is geweest, is onbekend. Het mag toch frappant heten dat
voor de identificatie van Bakkers zegslieden de jeugdherinneringen van zijn doch-
ter weinig aanknopingspunten bieden. Van de vertellers noemt zij alleen de vissers
Jan Vet en Jan de Vries, en de boerenknecht Kees van de Nadort.150 Ook schipper
Thomas Houtman wordt door haar genoemd, en hij was de echtgenoot van vertel-
ster en baker Marritje Houtman-Honingh. Van de personages die figureren in
verhalen die Bakker optekende, noemt zij slechts Willem Kennedy, visser Jan
Bierdrager en ‘heks’ Griet Holleman.151
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Het boerenbedrijf

In 1838 dichtte een anonieme dichter over Broek in Waterland:

Daar dartelt ’t melkvee blij in ’t rond
In overgroot getal,
En loeit en graast daar weltevreên,
Tot ’t in den herfst er af moet treên
Naar slagthuis, markt of stal.152

Reeds in het begin van de 19e eeuw is veeteelt het voornaamste middel van bestaan.
Van Engelenburg citeert uit een rapport van 1808 dat er op Broekse bodem niets
anders wordt geteeld dan grasland voor de koeien en om hooi te winnen. Het
areaal aan weiland omvat op dat moment “810 deimpten weiland, tegen 400 roeden
per deimpt153 gerekend”. Naast een hoofdproduktie aan melk wordt er jaarlijks
zo’n 13.000 kilo kaas gemaakt, en ruim 1.500 kilo wol geproduceerd. Koeien,
paarden en schapen worden verhandeld op de veemarkten van onder meer Am-
sterdam en Purmerend.154 De melkproductie is in de 19e en 20e eeuw bestemd voor
Amsterdam. De boeren waren genoodzaakt om reeds in de nachtelijke uren te
beginnen met melken, want om 6 uur ’s ochtends vertrok de melkboot al naar
Amsterdam. De ‘staffersboeren’ arriveerden dan aan de Prins Hendrikkade, nabij
de Nicolaaskerk. Vandaaruit trokken zij met hun karren de wijken in om de melk
uit te venten.155 De stadvaartsboeren sloten elk jaar op 1 mei contracten met boeren
af als leveranciers voor de melk.156

Over het boerenbestaan in de eerste helft van de 20e eeuw heeft P. Groot
verteld in een interview.157 Er moet in Broek een onderscheid gemaakt worden
tussen kleine en grote boeren. De kleine melkboertjes hadden vaak maar een stuk
of vier, vijf koeien en een klein beetje grasland. Ze pachtten vaak stukken land aan
de zeedijk (aan de toenmalige Zuiderzee) of langs de wegen om hooi van te winnen.
Veehouder Groot behoorde evenwel tot de grote boeren met gemiddeld een dertigtal
koeien en zo’n 30 hectare grasland. Ondanks dat hij tot de grote boeren gerekend
kon worden, slaagde hij er in de beginjaren niet in om winst te maken. Hij mocht
blij zijn als hij quitte speelde. Boer Groot beschikte over een typische Noord-
hollandse stolpboerderij, die dateerde uit 1785, het tijdperk waarin de veeteelt in
Broek sterk in opkomst was. De stolpboerderij kenmerkt zich door zijn vierkante
vorm en het piramide-vormige dak. Een dergelijke boerderij verenigt alle functies
in één gebouw. Vóór bevinden zich de woonvertrekken, langs de twee zijwanden
en de achterwand bevinden zich de stallen, en in het midden staat de hooiberg. De
hooiberg is 12 meter hoog en bevat vier verdiepingen van drie meter hoog.

Benadrukt moet worden dat de arbeid op een veeteeltbedrijf in de eerste helft
van de 20e eeuw bestond uit veel zwaar handwerk, en dat een werkweek van 70 uur
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geen uitzondering was. Het werk op zo’n veeteeltbedrijf ging ook alle seizoenen
vrijwel even intensief door. Ook als in de winter de koeien op stal staan, moeten ze
immers dagelijks gemolken worden. Als in het voorjaar de koeien naar het weiland
konden, moesten ze in Broek uitgevaren worden met de koeboot. De weilanden
waren namelijk alleen over water bereikbaar. De 30 hectaren waarover boer Groot
beschikte, lagen verspreid over 20 kleinere percelen. Met zekere regelmaat moes-
ten de koeien ook weer met de koeboot overgevaren worden naar een nieuw
weiland. Met de koeboot konden per keer ongeveer tien koeien vervoerd worden;
het platte vaartuig werd voortgeduwd met een kloet. In dezelfde periode moest
ook de winterse voorraad mest over de weilanden verspreid worden. Het was zo’n
drie dagen werk om alleen al de mest uit te rijden op de koeboot. Vervolgens werd
naar de weilanden gevaren, om de mest op de walkant uit te schieten. De mest werd
daarna weer met paard en wagen over de landen uitgereden en verspreid.

In de zomermaanden stonden boer en boerin om 4 uur ’s ochtends op om met
het melkgerei de koeien in het land op te zoeken en te melken. Dit karwei was rond
7 uur ’s ochtends klaar, waarna de opgekochte melk naar Amsterdam werd geva-
ren. De melk werd destijds verkocht voor ƒ1,75 per 100 liter. Tegen de avond ging
men nog een keer melken, en ook deze melk was voor Amsterdam bestemd. Boer
Groot schat de hoeveelheid stadvaartboeren in de eerste helft van de 20e eeuw op
zo’n 25 à 30. Om half zeven ’s avonds waren boer en boerin klaar met werken, en
dan hadden ze zich op de hele dag een uur schafttijd veroorloofd.

Van de 30 hectare grasland was de helft bestemd als weiland, en de andere helft
was hooiland. Het hooi moest dienen als wintervoer voor de koeien op stal. Voor
het maaien van het gras kwamen er in de zomer arme boertjes uit Gelderland, die
nog steeds wel Poepen werden genoemd - een benaming die stamde uit de tijd dat
er nog Duitsers naar Noordholland kwamen om te maaien. Als het gras eenmaal
met de zeis gemaaid was, moest dit als hooi hoog opgeladen op de koeboot weer
vervoerd worden naar de boerderij. Bij de boerderij werd het hooi op twee draag-
stokken gestoken, en door twee mannen de boerderij in gebracht. Met lange hooi-
vorken werd het hooi door mannen de zolders op gestoken. In deze periode had
de boer al snel zeven losse krachten in dienst: één op de boot, twee met de draag-
stokken en vier op de hooizolders. Dergelijke losse krachten verdienden zo’n 30
cent per uur.

Het was ook noodzakelijk dat elk jaar minstens de helft van de sloten werd
opengehouden. Dat betekende dat men de kanten moest afsnijden, de zoden op de
kant moest halen, het kroos moest verwijderen en de sloot diende uit te baggeren.
Dit in verband met de bevaarbaarheid en de afwatering.

In het najaar werd er ook nog wel riet gemaaid. Het strooisel werd onder meer
gebruikt als bodembedekking voor de kalverhokken. Na verloop van tijd moesten
de koeien weer van het land op de stal. Alle dinsdagen tenslotte bezochten de
boeren nog de wekelijkse veemarkt in Purmerend.
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De Poepen

De gehele 19e eeuw door werden de Noordhollandse boeren bezocht door de
Poepen, de grasmaaiers die vanuit Duitsland (vooral uit Oost-Friesland en West-
falen) kwamen voor de hooitijd. Deze maaiers werden aangeduid met ‘hanneke-
maaier’ en ‘Bovenlander’ (vanwege hun land van herkomst), en ook minder vleiend
als ‘poep’, ‘graspoep’ en ‘groene poep’. R.C. Hekker schrijft dat rond 1800 deze
seizoens-arbeiders niet alleen kwamen maaien, maar ook wel hooien, dorsen en
baggeren. Als vee opeengepakt kwamen ze aan met de Kamperboot. Aan hen werd
door de autochtone bevolking een spreekwoordelijke domheid toegedicht. Maar
de maaiers werkten hard, en ze verdienden met het maaien ƒ1,- per morgen (0,8 -
0,9 ha). Ze waren zuinig en ze keerden uiteindelijk met een leuk bedrag terug naar
de arme Heimat.158 De lonen waren in Duitsland toentertijd beduidend lager, en
het was uit armoede dat ze naar Holland kwamen.

In een vertelling merkt M. Zwaagdijk op over de Duitse Poepen dat ze voor de
luchtigheid hun bovenbroek uittrokken, en daarom Poepen genoemd zouden
worden. “Eigen volk deed dat niet.”159 In oorsprong is Poep echter een verbaste-
ring van het Duitse ‘Bube’ (knaap).160 Uit de vertelling blijkt ook weer eens het
taalprobleem: sommige opmerkingen van de boerin worden door de Duitse maaiers
niet begrepen door de onbekendheid met de taal. De boerin uit de vertelling heeft
mededogen met hen:

’Die arme kirrels,’ zei ze tegen Klaas, ‘’ochtens vóór dag en dauw in ’t veld, de
hele taid pootan speule ... in dèn nag niet iens ’n happie warm eten of ’n slokkie
drinken. Vaneivend kraige ze bai de boer ’n bord brai, in dèn in ’t hooi sleipe
...’161

In 1947 heeft K. de Heer in het Noordhollandse tijdschrift De Speelwagen herin-
neringen uit zijn jeugd opgetekend. Hij vertelt hoe in de tachtiger jaren van de
vorige eeuw op hun boerderij in de Beemster met de hooitijd de komst van de
maaiers Heinrich, Fritz en Harm nooit lang op zich liet wachten. De vader van de
verteller sprak altijd met ontzag over de werkkracht van deze mensen. Om vier uur
in de ochtend trokken zij al het land in. Daar werd het dikke gras in een gelijkmatig
tempo met de zeis gemaaid, met Heinrich de voormaaier voorop. Om acht uur ’s
ochtends en om twaalf uur hielden zij schaft, en aten dan vele sneden ‘poepestoet’.
Dit was een langwerpig witbrood, dat alleen voor de maaiers en de hooiers werd
gebakken, en dat met dik boter besmeerd werd gegeten. Als zij ’s avonds van het
land terugkeerden, moesten ze hun zeis ‘haren’. Er werd een soort aambeeldje in
de grond gestoken (het haarspit) en daarop werd het scherp van de zeis gezet. Met
een hamertje werd de rand dan net zo lang gelijkmatig platgeslagen, tot de zeis
weer scherp was.162
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Op de zondagavonden zochten de maaiers elkaar op, zo vertelt K. de Heer, en
dan zongen ze weemoedige Heimatsliederen, of liederen over de Frans-Duitse
oorlog van 1870.163 Naarmate de eeuwwisseling naderde, bloeide de economie van
Duitsland op, en de arbeidslonen stegen er dusdanig dat het voor de maaiers geen
nut meer had om naar Holland te trekken.164

Al in de jaren tachtig van de 19e eeuw wordt hun plaats dan ook allengs inge-
nomen door maaiers die vanuit Gelderland naar Holland komen. Dirk Kamp
herinnert zich uit zijn jeugd (het jaar is 1883) te Berkhout, dat in het voorjaar de
haring langs de huizen werd verkocht: “Bij iedere boerderij hingen ze aan de muur
te drogen; weldra een lekkernij voor de Gelderse maaiers en hooiers, die er verzot
op waren.”165

Veehouder-in-ruste Piet Groot heeft zelf de Duitse maaiers niet meer meege-
maakt, en ook verhalen over hun vermeende domheid staan hem niet bij.166 Zijn
maaiers kwamen al steevast uit Gelderland. Zulke maaiers waren doorgaans arme
boertjes die over weinig meer beschikten dan een koetje en een lapje akkerland.
Begin juni arriveerden - ook toen Piet nog een kind was - steevast de twee Gelderse
maaiers bij de boerderij van zijn vader Jan Groot. Ieder jaar hadden zij zo’n 150.000
m2 maaiwerk met de zeis voor de boeg. Om 4 uur ’s ochtends trokken zij het land
in, en ’s ochtends en ’s middags bracht de nog schoolgaande Piet hen koffie met
brood. De maaiers waren harde werkers. Ze hebben de jonge Piet nog geleerd om
de zeis te haren, hetgeen een karwei van een half uur was. Om 8 uur ’s avonds
keerden de maaiers terug uit het land, en dan kregen ze van de boerin warme pap
(brei) te eten. Alleen op de zondagavonden aten zij met de familie mee wat de pot
schafte. Op warme zomeravonden ging men op het erf zitten met de maaiers, en
dan voegde de buurman zich vaak bij hen, en dan werd er gekletst en dan werden
er moppen verteld. De maaiers sliepen ’s nachts in de stal in het hooi. Ook toen P.
Groot de boerderij overnam, maakte hij gebruik van de diensten van Gelderse
maaiers. Boer en maaiers hadden een goede verstandhouding met elkaar - zo was
de ervaring van boer Groot. De maaiers waren gewaardeerde arbeidskrachten, die
op hun beurt op gezette tijden blijk gaven van hun aanhankelijkheid aan het boeren-
gezin. Een wederbezoek in Gelderland werd begroet met een allerhartelijkste
ontvangst.

Geloof en ‘bijgeloof’

Het is niet bekend wanneer de kerk in Broek in Waterland precies gebouwd is,
maar zeker is wel dat deze in de middeleeuwen reeds als katholiek godshuis dienst
heeft gedaan.167 Toen in 1566 in de Lage Landen de zogenaamde Beeldenstorm
woedde, was daar in Waterland eigenlijk weinig van te merken. Deze gematigde
reactie stond overigens in contrast met de bloei van de hagepreken en de grote
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drang tot hervorming.168 Wel bleef de kerk van Broek vanaf 1566 voor een zestal
jaren ongebruikt. In 1573 werd de kerk leeggeplunderd, en op 26 september van
dat jaar werd de kerk ’s avonds door de Spanjaarden in brand geschoten.169

In de 16e eeuw was Noord-Holland sterk in de ban van de reformatie en veel
mensen bekeerden zich tot de leer van Maarten Luther (1483-1546). Al snel deden
zich weer afsplitsingen voor en ontstonden nieuwe hervormingsgezinde groepe-
ringen, zoals de wederdopers en de doopsgezinden. Laatstgenoemden waren aan-
hangers van de ook door Noord-Holland predikend rondtrekkende Menno
Simonsz (1496-1561). Alle protestantse groeperingen hadden te lijden onder de
vervolging van de Spaanse Inquisitie van Karel v en Philips ii.170 De Bloedraad van
Alva maakte een einde aan de hagepreken.171 De hoeveelheid aanhangers van
Johannes Calvijn (1509-1564) was in de Noordelijke Nederlanden - en ook in
Waterland - in de 16e eeuw aanvankelijk nog betrekkelijk gering.172

In 1585 werd te Broek, in samenwerking met Zuiderwoude, de eerste protes-
tantse predikant aangesteld. Er werd begonnen met een eerste herstel van de kerk,
en deze kreeg boven het koor een rieten dak, zodat het weer mogelijk werd om
godsdienstoefeningen te houden. In 1628 begon de werkelijke wederopbouw, en
in 1648 werd als laatste weer een spits op de toren geplaatst.173 Een 18e-eeuws glas-
in-loodraam herinnert nog aan de Spaanse overheersing, en toont onder meer de
kerk in vlammen, Spaanse ruiters en voetknechten, en enkele vluchtende dorpelin-
gen. Het bijbehorende vers verklaart:

Doen ’t spaensch gespuijs
voor ’s Pausdoms leer
verwoest het lant
Is hier Godt’s huijs
tot Broek ter neer
geleijt in brant, 1573.174

Het mag duidelijk zijn dat de geloofsstrijd in de locale geschiedenis aldus een
prominente plaats in de kerk - spiritueel middelpunt van het dorp - krijgt
toebemeten. Begin 19e eeuw waren er nog steeds een handjevol katholieken woon-
achtig in Broek. Een opgave uit het jaar 1806 maakt melding van 758 hervormden,
28 Lutheranen, twaalf katholieken en twee Mennonieten (= doopsgezinden).175

Rond 1900 is Broek in Waterland een volledig protestantse gemeente. Het
overgrote deel van de inwoners was Nederlands Hervormd. Daarnaast bestond er
een kleine groep gereformeerden. Hun ‘kerk’ was een kamer in een huis aan het
Kikkerend (thans Keerngouw). De predikatie werd doorgaans door één van de
leden zelf verzorgd, meestal door boer Piet Prijs. Maar op de hoogtijdagen kwam
de gereformeerde predikant uit Monnikendam over. Als gereformeerde kerkgan-
gers noemt mevrouw N. Rümke-Bakker: Klaas Houtman, Piet Mulder, de familie
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Prijs, Jacob Pronk en G. van Wijngaarden. Voorts was er in het dorp een kleine
groep doopsgezinden, tot welke gemeente de arts Cornelis Bakker ook behoorde,
samen met de families Pronk, Dik, Bark en Edel. Ondanks zijn doopsgezinde
achtergrond, kerkte Bakker gewoon bij de hervormden. De dichtstbijzijnde pre-
dikant bevond zich in Monnikendam, en voor Bakker was het te ver om die kerk
te bezoeken. Wel kreeg hij af en toe bezoek van de doopsgezinde predikant van
Monnikendam. Tot slot kende Broek ook nog een kleine groep Luthersen, waar-
toe de families Stöve en Veltrop behoorden.176

Dat waren dan de officieel erkende christelijke geloofsovertuigingen, maar de
dochter van dokter Bakker maakt ook gewag van vormen van volksgeloof - zij
spreekt zelf van ‘bijgeloof’ - en de daarbij eventueel horende gebruiken. Zo vertelt
zij dat bij een overlijden in het huis van de dode de spiegel werd omgekeerd, terwijl
onder het bed een schoteltje gemalen koffie werd gezet. Tevens werden in dat huis
de gordijnen gesloten. Ook in andere huizen werden de gordijnen gesloten op het
moment van de begrafenis van een familielid of een goede vriend.177 Welke gedach-
ten er achter deze gebruiken schuilgaan, blijft onvermeld, maar bij het volgende
geeft Rümke-Bakker wel een reden op: de doodskist werd altijd met de voeten
vooruit het huis uitgedragen - het zou hier een ‘oud bijgeloof’ betreffen, want op
die manier zou de geest niet meer in het lichaam van de dode kunnen terugkeren.
We blijven nog wat langer stilstaan bij de rituelen die de dood omgeven. Sommige
huizen hadden rond 1900 nog zo’n (magisch-rituele) dooddeur, die alleen bij
bruiloft en begrafenis werd gebruikt. Bij oudere mensen bestond ook nog het
gebruik om reeds bij de huwelijks-uitzet over een doodshemd te beschikken. Dit
doodshemd was door henzelf genaaid, en de naald waarmee het hemd vervaardigd
was, werd vanaf dat moment taboe: de naald bleef in het hemd gestoken zitten en
werd nooit meer gebruikt. Het behoorde in Broek tot de burenplicht om een dode
af te leggen. De dochter van de dokter herinnert zich dat haar moeder al griezelde
bij de gedachte, “maar ik geloof niet dat ze het ooit heeft moeten doen.” Met de
komst van een wijkverpleegster in het dorp, kwam deze burenplicht te vervallen.178

Ook de locale geschiedschrijver Van Engelenburg meldt dat de rouwenden in
een afgesloten en verduisterde kamer bijeenkomen, waar doodse stilte heerst, en
waar de klok of de pendule, de spiegels en de glazen deur met zwarte kleden
werden overdekt. Het lijk lag opgebaard in de nauwelijks gebruikte pronkkamer.
Het gezelschap wachtte tot de klok twaalf had geslagen; dan kwamen de zwart-
geklede dragers binnen, en één sprak: “Daar het uur is verstreken, zullen wij met
de zaken voortvaren”. De kist werd door de dooddeur naar buiten gedragen en op
de lijkbaar geplaatst.179 Daarna sprak een drager: “Zij zijn gereed”. Dan pas kwam
het rouwende gezelschap naar buiten, de mannen voorop, in volgorde van bloed-
verwantschap en sociale rangorde. Daarna volgden de vrouwen. Zes of meer van
de meest direkte familieleden gingen gehuld in een zwarte huik, waardoor zij
onherkenbaar waren. Na de begrafenis keerde het gezelschap in dezelfde volgorde
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in stilte terug naar het sterfhuis, waar de dominee een korte toespraak hield, waarna
de plechtigheid beëindigd was.180

Keren we nogmaals terug naar het relaas van de dochter van dokter Bakker. Zij
vertelt hoe haar vader allerhande volkskundige materiaal verzamelde, daardoor
veel over volksgeneeskunde te weten kwam en ook op veel vormen van bijgeloof
stuitte. Als tamelijk absurd voorbeeld memoreert ze:

Eens liep collega Baarslag uit Durgerdam een pak slaag op. Het geloof leerde
dat, wanneer van een zwaar zieke de veren van het hoofdkussen in een kring
lagen en men die kookte, de ziekmaker gedwongen was daar naar toe te komen.
Welnu, de collega kwam zijn patiëntje bezoeken, hij was de eerste en werd met
een pak slaag weggejaagd!181

De achterliggende gedachte was uiteraard, dat het patiëntje behekst was. Door het
nemen van magische tegenmaatregelen, moest de kol zich wel openbaren. De
komst van de dokter deed de verwanten van de zieke geloven, dat hij een manne-
lijke kol was. Deze vertelling van N. Rümke-Bakker vertoont duidelijke overeen-
komst met een tweetal verhalen die C. Bakker heeft opgetekend, maar niettemin
zijn er ook verschillen die lijken te suggereren dat het toch nog weer om een ander
geval gaat - of om een sage die met de nodige variaties met graagte werd verteld.182

Nelly Rümke-Bakker stelt vast dat rond 1900 de eenvoudige boerenbevolking
van Broek nog heilig geloofde in hekserij, en zij typeert dit als primitief bijge-
loof.183 Toch zullen hierop wel uitzonderingen zijn geweest, en mag ook niet
onvermeld blijven dat die ‘bijgelovige’ Broekers bepaald niet alleen stonden in hun
overtuiging. Onderzoek naar sagen uit heel Nederland die vertellen over de situa-
tie rond 1900 wijst uit dat zeker onder de plattelandsbevolking het geloof in hek-
sen toen nog wijd verbreid was.184 Net als bij Bakker worden in die andere sagen
de kinderen gewaarschuwd voor bepaalde vrouwen die van hekserij verdacht
werden: de kinderen mochten van hen geen snoep, appels of centen aannemen. Het
gevaar was namelijk groot dat zij daardoor behekst werden en ziek zouden wor-
den. Kinderen werden regelmatig zo bang gemaakt voor de heksen, dat ze hun
huizen niet of nauwelijks voorbij durfden te lopen.185 In De Gids van 1922 maakt
C. Bakker hier ook melding van als hij vertelt:

Een vriend van mij, gepensioneerd luitenant kolonel van het Nederlandsch
Indisch leger, in Broek geboren en opgevoed, was bij mij te logeeren. We
kregen een gesprek over vroegere Broeker toestanden. Op eens zei hij tegen
mij: “Gisteren schoot ik nog in een lach. Toen ik in het Zuideinde liep, om-
streeks het vallen van den avond, keek ik op eens verschrikt om mij heen.
Plotseling schoot mij te binnen, dat daar vroeger P[ietertje] H[uisman] woonde,
voor wier tooverkunsten wij altijd bang gemaakt waren en dat wij altijd ge-
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woon waren, daar niet voorbij te gaan, vóór wij ons overtuigd hadden, dat het
terrein veilig was.”186

Talloze door Bakker opgetekende sagen getuigen nog van een geloof - in gradaties
van diepgeworteld tot latent - aan fenomenen van bovennatuurlijke aard. In het
vorige hoofdstuk is reeds langer stilgestaan bij het geloof aan hekserij, toverij en
spokerij. Dat het christelijke geloof en het ‘bijgeloof’ in het dagelijkse leven vaker
harmonieus hand in hand gingen dan met elkaar botsten, hoeft welbeschouwd niet
te verbazen. Het bestaan van magie, wonderen en een bovennatuur wordt immers
vanuit de christelijke geloofsleer niet ontkend; het geloof hierin wordt juist actief
gestimuleerd. De kerk heeft in het verleden zelf ook jacht gemaakt op heksen, en
hun bestaan daarmee in feite bevestigd. De christelijke geloofsleer predikte voorts
het bestaan van engelen, duivels en demonen, en nam exorcisme serieus. Waarom
zou er dan in deze wondere en magische geloofswereld geen plaats zijn voor
toverij en spokerij, voor omina en waarzeggerij?

Het sociale leven

Het feestelijke hoogtepunt van het jaar was de komst van de kermis in de zomer,
die vijf dagen duurde, van de tweede woensdag van augustus tot en met de navol-
gende zondag. Deze periode was voor de jongeren bij uitstek geschikt voor vrijerij.
De boerenjongens spaarden het hele jaar om in de kermisperiode goed voor de dag
te kunnen komen. Drie weken voor aanvang van de kermis was er op zondagavond
een zogenaamde ‘meisjesmarkt’. De jongens en meisjes flaneerden dan telkens in
groepjes langs elkaar, waarna zich al spoedig koppeltjes vormden voor het kermis-
bezoek.187

Voor de jonge paren waren de kermisattracties zelf niet eens het belangrijkste,
maar veeleer de bijbehorende danspartijen in de twee herbergen. De vloeren waren
er voor die gelegenheid met kaarsvet in de was gezet. Net zoals nu nog met carna-
val, ging toen het hardnekkige gerucht dat de drank (met name de brandewijn) er
in die periode met water werd verdund. Niet het winstbejag van de herbergiers
werd hier als motivatie aan toegevoegd, maar om te voorkomen dat de jongelui aan
het eind van de middag al dronken zouden zijn. De notabelen namen ook deel aan
de festiviteiten, maar zij gingen voornamelijk kijken, en zaten in de danszaal op het
toneel.188

Als de vrijerij beviel, mocht de kermisvrijer twee weken na de kermis bij zijn
meisje ‘koffie halen’. Dat betekende in de praktijk dat hij arriveerde op een tijdstip
dat de ouders op het punt stonden naar bed te gaan. Van Engelenburg memoreert
een versje dienaangaande:
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Vrijers, die het mienen,
Komen tusschen acht en tienen.189

Zodoende hadden de jongen en het meisje het rijk alleen en kon er daadwerkelijk
gevreeën worden. Dit werd - als prelude op het huwelijk - door de ouders ge-
doogd, temeer daar de ongeschreven morele regel luidde dat er meteen getrouwd
werd als het meisje zwanger raakte. Nelly Rümke-Bakker herinnert zich nog dat
haar vader soms moest vaststellen of een meisje daadwerkelijk zwanger was ge-
raakt. Dat was meestal het geval, en het advies van de dokter luidde dan steevast:
“Ik zou maar werk maken”. De dochter herinnert zich uit al die jaren maar twee
gevallen van zwangerschap waarbij een huwelijk toch uitbleef. Zij weet dat het ook
wel gebeurde dat meisjes als dienstbode in Amsterdam gingen werken en daar
zwanger raakten. Doorgaans waren de meisjes helaas zo naïef om te denken dat in
de grote stad dezelfde regels golden in geval van een ‘mos’.190

Tegenover het zomervermaak van de kermis stond het wintervermaak van het
schaatsenrijden. Broek beschikte over een IJsclub die bij vorst schaatsbanen uit-
zette. Als het vroor voer de melkboot overigens extra heen en weer om het traject
naar Amsterdam ijsvrij te houden.191

Naast een IJsclub beschikte Broek rond 1900 nog over een aantal gezelligheids-
verenigingen. Er werd gezongen en gemusiceerd, geturnd en toneel gespeeld. Wie
een instrument bespeelde kon terecht bij het muziekcorps Concordia van Ricus
Stapel. Meester Bleeksma gaf leiding aan de Kinderzangvereniging. Voor gymnas-
tiek was er een Turn- en Schermvereniging. Toneeluitvoeringen werden gegeven
bij Ubbels in het Broekerhuis op het Kerkplein, want de achterzaal had een toneel
en er waren twee kleedkamertjes. Later werd er ook nog toneelgespeeld in café
Concordia. In dit café van Kees Wit had de Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen192 een uitleenbibliotheek. Het ‘Nut’ - zoals het kortweg werd genoemd -
verzorgde ook lezingen, en meester Arend Schoemaker en dokter Bakker waren
regelmatige sprekers. Eens per jaar werd er een spreker van buiten uitgenodigd.193

Tot het sociale leven behoorde ook het afleggen van visites. Men ging bij elkaar
op bezoek om verjaardagen te vieren, of zomaar voor de gezelligheid. Tevens werd
er in Broek veel kaart gespeeld. Dokter Bakker zelf was bijvoorbeeld een fervent
whist-speler, en veehouder-in-ruste Piet Groot herinnert zich dat bij zijn ouders
thuis veelvuldig werd gepandoerd.194 Nelly Bakker weet nog dat men ook gezellig
samenkwam om ‘voordrachten’ voor feestjes voor te bereiden. Ze typeert de dorps-
gemeenschap van toen met de woorden: “Men wist alles van elkaar, becritiseerde
elkaar”.195

Bijna iedere woning beschikte over een ‘mooie’ kamer, meestal een voorkamer
die maar weinig werd gebruikt. Op zondag zat men er wel en op feestdagen. ’s
Zondags ging men er zitten ‘uitkijken’ wie er langs kwamen, wie er uit de kerk
kwam en hoe die gekleed ging. Om 11 uur ging men bij de ‘paardebrug’ kijken naar
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de arriverende ‘vreemdelingenboot’. Men observeerde hoe de ‘vreemdelingen’
met een tolk een bezoek brachten aan de kerk en de kaasmakerij van Van Wilten-
burg naast het raadhuis, en later ook aan de kaasmakerij van Bruyn aan het
Havenrak.196

Doorgaans waren de avonden maar kort in Broek. De bevolking ging gewoon-
lijk om 21.00 uur al naar bed, en in Zuiderwoude was dat zelfs al om 20.00 uur. Het
boerenvolk moest immers voor dag en dauw al weer opstaan om te gaan melken.197

Rond de eeuwwisseling was Broek nog een hechte en gesloten gemeenschap.
Iedereen kende elkaar van haver tot gort. Er werd in die tijd nog veelvuldig onder-
ling getrouwd, waardoor ingewikkelde familierelaties ontstonden. Dat er in Broek
ook de nodige inteelt voorkwam, was haast onvermijdelijk. Dochter Nelly weet
dat dokter Bakker een theorie had ontwikkeld over erfelijkheid en het voorkomen
van bepaalde ziektes onder de Broekers, zoals alcoholisme, epilepsie en sommige
zenuwziekten. Bakker heeft hiernaar wel onderzoek verricht, maar hij heeft er niet
over gepubliceerd.198

Bloei van de vertelcultuur: Broek als geïsoleerd relictgebied?

De rijkdom aan verhalen die door Bakker rond 1900 in Broek in Waterland en
omgeving is aangetroffen, suggereert een ongekende locale bloei van de monde-
linge vertelcultuur. Volksverhalen zijn eeuwenlang de literatuur van de gewone
man en vrouw geweest. En onder de gewone mensen van Broek - de boeren, de

Mevrouw Sijtje Engel, nicht van C. Bakker.
(Foto: Theo Meder, Oosterbeek,
30 september 1996)
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knechten en de vissers - waren deze verhalen rond 1900 nog volop te vinden. Het
aloude beeld van het ‘geïsoleerde relictgebied’ lijkt zich op te dringen. In een In
Memoriam schrijft Van Andel dat Bakkers publicaties duidelijk hebben gemaakt
“hoe primitief volksgeloof zich zelfs onder den rook der groote stad kan handha-
ven” - en dit was dan “voor velen een openbaring”.199 Het idee is dat over Water-
land eeuwenlang als het ware een stolp heeft gestaan: de eeuwenoude plattelands-
cultuur zou daar in zijn tamelijk oorspronkelijke en dus ‘primitieve’ vorm be-
waard zijn gebleven. Door het isolement is Waterland nauwelijks in aanraking
gekomen met invloeden van buiten. Gedrukte bronnen en scholing hebben kenne-
lijk geen vat gehad op de eenvoudige bevolking, en daardoor is ook een zekere
‘achterlijkheid’ in dat gebied langer blijven bestaan dan elders.

We kunnen er veilig van uitgaan dat in de plattelandsgemeenschap van toen
- zelfs de radio moest nog uitgevonden worden - het vertellen van verhalen een
aangename tijdspassering was, net als spelletjes doen, kaarten, zingen en muziek
maken. En het vertellen van verhalen - met name sagen - zal ook gefungeerd
hebben als een vorm van informatie-overdracht. Niet voor niets is C. Bakker erin
geslaagd zoveel verhalen op te tekenen. Maar na deze vaststelling dringen zich toch
allerlei vragen op. Om te beginnen: is de plattelandscultuur van Broek in Water-
land wel eeuwenoud te noemen? Hoe geïsoleerd was Broek eigenlijk? Waren er
werkelijk geen invloeden van buiten? De verhalen die men rond 1900 in Broek
vertelde, kwam men die in de stad echt niet meer tegen? Was ‘bijgeloof’ buiten
Waterland zeldzaam geworden? Werd er elders minder verteld? Zou C. Bakker
elders minder verhalen hebben kunnen verzamelen? Was Waterland circa 1900 een

Meneer W.A. Engel, neef van C. Bakker.
(Foto: Theo Meder, Oosterbeek,
30 september 1996)
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laatste bastion van ‘ouderwetse vertelcultuur’, of heeft men ook nadien nog gebie-
den aangetroffen met een hoge concentratie aan volksverhalen? Al deze kritische
vragen duiden al aan dat de notie van het ‘geïsoleerde relictgebied’, die de bloei van
de ‘primitieve vertelcultuur’ in Waterland zou kunnen verklaren, aan twijfel on-
derhevig is.

De gedachte dat er een samenhang moet bestaan tussen isolement en een
bloeiende vertelcultuur werd min of meer bevestigd in een interview met broer en
zus Engel, gehouden op 30 september 1996 te Oosterbeek.200 Willem Arend Engel
en Sijtje Johanna Engel waren een neef en een nicht van Cornelis Bakker. In de tijd
dat hun oom zijn artsenpraktijk in Broek had, waren zij jongelingen.201 Hier volgt
een fragment uit het interview:

En nou ga ik nog even terug naar wat u zei. U zei: het was een tijd van realisme,
van rationalisme. Maar rond diezelfde tijd tekende Bakker dus al die toverij-
verhalen, heksen-verhalen enzovoort op, bij boeren, boerenknechten, bij vis-
sers. Denkt u nou, dat het misschien toch een verschil in milieu is? Dat u als
hoger opgeleide stadsbewoner dat soort verhalen niet hoorde. Of dat die verha-
len daar niet verteld werden. En dat bij de lager opgeleide boeren dat soort
verhalen wel verteld werden?
Sijtje Johanna Engel: “Ja, die waren ’s avonds thuis. Die konden nergens heen.
Ze hadden geen geld om naar de stad te gaan. Dus ze zaten allemaal thuis. En
dan komen die verhalen los van grootvader. En kinderen in een fabrieksmilieu,
die gaan naar elkaar toe. Die lopen heen en weer op straat. Die zitten zo niet
thuis met grootvader en grootmoeder. Dat scheelt natuurlijk.”
Willem Arend Engel: “Het is zoals je ook in Drente nog gezien hebt: zo’n platte
buiskachel met een lang stuk. Dat zat hier ongeveer, en dan kunnen ze er
allemaal omheen zitten. En dat is natuurlijk heel typerend voor die tijd, hè.”
En daar zaten ook die kinderen weer bij?
Willem Arend Engel: “Ja! Kinderen ook erbij.”
Het hele gezin.
Willem Arend Engel: “Ja. En dan komen de verhalen los. Ja, het is natuurlijk
allemaal gebeurd in huis, hè? Ze gingen niet uit.”
Maar nou zeggen ze ook: die verhalen - sprookjes en sagen enzovoort - die
blijven het langst hangen in geïsoleerde gemeenschappen.
Sijtje Johanna Engel: “Ja, natuurlijk ja.”
Willem Arend Engel: “Ongetwijfeld!”
Maar was Broek nou zo geïsoleerd? Want net hoor ik dat die boeren dus in
Amsterdam kwamen om hun melk uit te venten. En dat er toeristen naar Broek
kwamen. Zo vreselijk geïsoleerd was het toch ook weer niet?
Willem Arend Engel: “Nee, het was ook niet helemaal geïsoleerd. Maar toch.
Er is geen bioscoop, er is geen schouwburg, er zijn heel weinig lezingen ... het
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Nut van het Algemeen, dat gaf nog wel eens een lezing. Nou zeg, dat was een
gebeurtenis! Je zat gewoon thuis ’s avonds te praten, of er werd een spelletje
gedaan, gekaart ...”
Sijtje Johanna Engel: “En zingen. Zingen met elkaar.”

Ook regionaal-historicus J.W. Niemeijer betoogt in 1979 nog dat Waterland ei-
genlijk altijd was afgesneden van de rest van Nederland, of in elk geval van de
randstad Holland. Het IJ vormde een natuurlijke waterscheiding. Pas met de komst
van de IJ-tunnel in 1968, die de weg vrijmaakte voor ongebreideld auto- en bus-
verkeer, verloor het landelijke Waterland haar ‘splendid isolation’. Daarvóór was
het een “gebied van wei en water, waar een bevolking met een specifieke aard in een
besloten gemeenschap haar bestaan leefde, infiltranten in zich opnemend zonder
zich het eigen karakter te laten ontnemen”.202

Nogmaals kan men zich afvragen hoe absoluut dat isolement nu geweest is.
Hoe weinig kwamen de Broekers in het verleden in contact met de buitenwereld,
en vice versa? In het voorafgaande hebben we kunnen vaststellen dat de economie
van Waterland, en met name Broek, eeuwenlang dreef op handel en scheepvaart,
met alle contacten en communicatie vandien. En in de eerste helft van de 17e eeuw
werd er al een regelmatige veerdienst op Amsterdam gerealiseerd.203 In de tweede
helft van de 18e eeuw kwam er eveneens een veerdienst op Purmerend.204 Van
Engelenburg schrijft in 1907: “Het veer bleef bestaan tot in het midden der negen-
tiende eeuw, toen het door stoombooten, en later door de stoomtram werd ver-
vangen. Nog heden varen twee beurtschippers geregeld op Amsterdam en
Purmerend.”205

Een interview op 28 november 1996 met veehouder-in-ruste Piet Groot (gebo-
ren te Broek in Waterland in 1910) werpt een ander licht op het vermeende isole-
ment.206 Hier volgt een fragment:

D’r wordt wel gezegd, dat die verhalen hier nog zo lang hebben gecirculeerd -
hè, die verhalen die ik dan net noemde: die sagen, en al dat bijgeloof - dat
kwam, zeggen ze dan, omdat het hier zo’n geïsoleerd gebied was.
Piet Groot: “Nee.”
Maar dat was het niet?
Piet Groot: “Nee. Dit is nooit een geïsoleerd gebied geweest. Als je nou praat
over een béétje geïsoleerd ... Marken! Dat was een eiland. Daar zat je op een
hooppie. Nou ja, en dan noem je Holysloot: daar was geen verbinding. Geen
tramverbinding, geen busverbinding, niks. Dat waren meer geïsoleerde plaatsies.
En Uitdam: ook zo’n gehucht eigenlijk van enige honderden mensen.”
Maar hier was best nog contact met Amsterdam?
Piet Groot: “Ja. Dagelijks contact met Amsterdam. Denk alleen maar aan die
dertig melkslijters, die alle dagen naar de stad gaan. In het hart van de stad.”
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Ja, daar moest ik dus ook steeds aan denken, toen ze zeiden: ’t is zo geïsoleerd.
Ik dacht: ja, elke dag gaan al die melkventers ...
Piet Groot: “Die melkboeren hadden ook wel verstand. Die zeiden: je mag het
wel gelijkmaken bij me. Als u begrijpt wat ik bedoel.”
Nee?
Piet Groot: “Nou, in de warme buurt.”
Ja ja.
Piet Groot: “Ja, want daar zaten ze ook natuurlijk. Die hebben wel een hoop
meegemaakt, hoor.”
Was er trouwens ook veel toerisme?
Piet Groot: “Ja. Altijd geweest. Hier vaarde, zeg maar vanaf 1890, een
vreemdelingenboot, een min of meer luxe stoomboot, die dagelijks vreemde-
lingen, vaak buitenlanders, van Amsterdam, Broek, Monnikendam, Marken,
Volendam en terug ... Die vaarde in de zomer alle dagen. En de Noordhollandse
Tram die had ook een speciale vreemdelingentram, die ook alle dagen reden. En
d’r was hier twee modelboerderijen, die te bezichtigen waren. Daar werd kaas
gemaakt, en kaas verkocht, en melkproducten. En de kerk. En d’r was nog een
Broekerhuis, waar nou het pannekoekenhuis is. Dat was toen een oud Broeker
huis met een bedstee en met alles d’r op, net wat je op ’t park ook ziet. Maar dat
vreemdelingenverkeer dat is hier altijd druk geweest. Ook veel Amerikanen.
En dat is nog. Die modelboerderijen die zijn opgeheven, maar d’r is nou even-
goed een vreemdelingen-industrie: een klompenmaker en die heeft meteen een
hele grote, ja, laten we maar zeggen curiositeiten-winkel.”
En daar komen nog steeds mensen op af.
Piet Groot: “En d’r worden ook nog zogenaamd klompen gemaakt. Dat ken je
dan zien, en je kan klompen kopen. Maar ’t vreemdelingenbezoek ... Ook al
omdat het een mooi oud dorp is, met oude houten huizen. Want wat je hier ziet
in ’t dorp, al die houten huizen dat kun je op de Veluwe niet vinden. Wel in de
Zaanstreek. Daar heb je de Zaanse Schans. En in die oude dorpen: Oostzaan en
zo. Het is een mooi oud dorp. Gunstig gelegen.”

In datzelfde interview vertelt meneer Groot ook, dat de boeren wekelijks naar de
veemarkt gingen in Purmerend. En als hij als jongen uitging, dan ging hij ook wel
naar Amsterdam.

Uit het interview blijkt wel dat sommige dorpen in de omstreken meer van de
buitenwereld afgesloten waren. Jo Michels, geboren in 1882, beschrijft zijn jeugd-
herinneringen aan Midden-Beemster, en daarin komt het isolement van het dorp
wel enigszins naar voren, al blijkt uit de beschrijving tegelijk dat men wel in de
omstreken kwam: “Hoevelen zullen er nog zijn die zich dat welhaast van alles
geïsoleerde plaatsje van toen kunnen herinneren? Die nog weten en hebben mee-
gemaakt dat ‘lopen’ het enige middel van vervoer was? Die de afstanden: Purmerend,
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de Rijp, Avenhorn, Kwadijk, Oosthuizen, Hobrede, enz. en vaak nog véél verder,
te voet hebben moeten afleggen? Tenzij je natuurlijk het geluk had dat een welwil-
lende boer je in zijn wagen of de een of andere neringdoende je in zijn hondenkar
medenam [...]. Toen ik in 1896 het Beemsterdorpje verliet, was intussen de tramlijn
van de n.h.t.m., Amsterdam-Alkmaar, gereed gekomen en de fiets had zo langza-
merhand eveneens haar intrede gedaan. Midden-Beemster werd hierdoor uit zijn
isolement verlost, maar zij - de polder - werd ook ‘ontdekt’ en als recreatieoord
tenzeerste gezocht èn gewaardeerd.”207

Welbeschouwd laat de geschiedenis van Broek in Waterland niet toe om de
verhalenrijkdom rond 1900 simpelweg te verklaren uit het feit dat het een geïso-
leerd relictgebied zou zijn. Waar haalt men relicten van de oeroude plattelands-
cultuur vandaan, als een economie - om zo te zeggen - in de 17e en 18e eeuw heeft
gedraaid op koopvaardij, beurshandel en assurantiën? Broek heeft in de 18e eeuw
wel een periode van agrarische nijverheid gekend, maar het typisch agrarische
karakter van Broek zoals Bakker dat heeft meegemaakt, komt pas in de tweede
helft van de 19e eeuw echt tot ontwikkeling. En ondanks het vele water waardoor
Broek is omgeven, heeft dit feit nooit aanleiding gegeven tot werkelijk isolement.
Eeuwenlang hebben de Broeker schepen de wereldzeeën bevaren, en kwam men in
contact met allerhande culturen. Basisvoorwaarde voor de handel is een voortdu-
rende communicatie met de buitenwereld. En als de Broekers hun erf al niet ver-
lieten, dan kwamen omgekeerd de toeristen hun erf wel bezoeken - al hoeft dit niet
noodzakelijk te betekenen dat dit leidde tot communicatie en de uitwisseling van
verhalen. Maar ook in de periode dat Broek het van de agrarische nijverheid moest
hebben, blijkt van isolement geen sprake te kunnen zijn. Dagelijks trokken de
melkventers de wijken van Amsterdam in, wekelijks vertoefden de boeren op de
veemarkten in Purmerend of Amsterdam. En als een boer het zich kon veroorlo-
ven om eens uit te gaan, dan ging hij ook naar Amsterdam. Als iets voor een
rijkdom aan verhalen heeft gezorgd, dan lijkt dat niet voort te komen uit isole-
ment, wereldvreemdheid en ‘achterlijkheid’, maar eerder uit mobiliteit, communi-
catie met de buitenwereld en ‘alfabetisme’. Wat dit laatste betreft: zo goed als in het
rijke Broek de armenzorg was geregeld, zo goed was ook het lager onderwijs.208

Voor het succesvol handeldrijven is het kunnen lezen, schrijven en rekenen een
haast noodzakelijke voorwaarde. Zelfs toen de verarming van Broek doorzette, is
het onderwijs niet verwaarloosd, en uit meerdere getuigenissen van zegslieden van
C. Bakker kunnen we opmaken, dat zij hebben kunnen lezen. En dus hebben zij
ook almanakken, kluchtboeken, centsprenten en dergelijke kunnen lezen (en weer
doorvertellen). Mondelinge en schriftelijke communicatie zijn de beste aanjagers
voor een bloeiende vertelcultuur. Uit het moderne verhaalonderzoek is inmiddels
ook wel gebleken dat overal verhalen te vinden zijn - als er maar een gedreven
verzamelaar naar vraagt.209 Dan maakt het niet uit of de vertellers jong of oud zijn,
man of vrouw, hoog of laag opgeleid, woonachtig op het platteland of in de grote
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stad ... Kortom, de bloeiende verhaalcultuur van Broek rond 1900 heeft weinig uit
te staan met isolement of cultuurrelicten. Naar alle waarschijnlijkheid zou verza-
melaar Bakker met even groot succes verhalen hebben verzameld in Amsterdam,
Leiden, Utrecht, Koog aan de Zaan of Goedereede.

Het is een vooroordeel om te denken dat er in de steden rond 1900 geen tradi-
tionele volksverhalen meer verteld werden onder de (eenvoudige) bevolking. G.J.
Boekenoogen krijgt rond die tijd ook spontaan vertellingen toegestuurd uit
Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Assen, Enschede, Groningen, Den
Haag, Den Helder, Kampen, Maastricht, Rotterdam, Sneek, Tilburg en Zwolle.
Ook de sagen over spokerij en hekserij ontbreken in die verzameling van
Boekenoogen niet - wat niet wil zeggen dat alle vertellers er ook heilig in geloof-
den, maar dat gold evenmin voor de vertellers uit Waterland.

Na de Tweede Wereldoorlog bestond er in Nederland een zekere consensus
onder volksverhaalonderzoekers, dat de traditionele volksverhalen te zamen met
hun vertellers waren uitgestorven. Niets bleek minder waar toen gedreven verza-
melaars als Dam Jaarsma en Ype Poortinga in de jaren zestig en zeventig van deze
eeuw veldwerk gingen verrichten. Zij vonden in Friesland, en met name in de
Friese Wouden, nog honderden traditionele vertellers, en ze slaagden erin om vele
tienduizenden verhalen uit hun mond op te tekenen. De Collectie Jaarsma die
thans op het Meertens Instituut berust, omvat zo’n 16.000 volksverhalen. Broek in
Waterland was dus zeker niet het laatste bastion van vertelcultuur, en men kan zich
afvragen of ook de Friese Wouden dat wel waren. Ook de Wouden kenmerken
zich door een zekere landelijkheid en afgeslotenheid, maar opvallend is dat juist de
meest getalenteerde vertellers mensen van de wereld waren. Sommigen hadden het
nodige van de wereld gezien, en beschikten ook nog eens over een behoorlijke
belezenheid. Het brede panorama van Friese volksverhalen danken we, niet in de
laatste plaats met een zeker regionaal chauvinisme als motor, goeddeels aan de
gedrevenheid van enkele uitmuntende verzamelaars.210 Kortom: overal waar men-
sen zijn, zijn verhalen, maar er is een goede verzamelaar voor nodig om ze te horen
te krijgen. Daar komt nog bij dat, blijkens recent onderzoek, juist een zekere
mobiliteit garant lijkt te staan voor een breed vertelrepertoire.211

Regionaal chauvinisme, trots op eigen taal en cultuur lijkt overigens relatief
weinig aanwezig in Noord-Holland boven het IJ - in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Vlaanderen, Limburg en Friesland. Eén van de weinige uitzonderingen vinden we
in het historische werkje Blikken in het verleden van Waterland, in 1902 geschre-
ven door de Ransdorpse hoofdonderwijzer G. van Zeggelaar; iemand die nota
bene niet in Waterland geboren was, maar op de Veluwe. Hij schrijft ronkend van
regionale trots in zijn inleiding:

De prins onzer dichters, de groote Vondel heeft eens terecht gezegd: “De liefde
tot syn landt is ieder aengheboren”. Ieder Waterlander, die nog iets gevoelt van
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deze waarheid, verzuime dan ook niet kennis te nemen van de geschiedenis van
den grond, waar hij werd geboren en waarop zijn voorouders leden en streden,
opdat hij “geen vreemdeling bij zijn eigen haardstede zou wezen.”212

Zijn geschiedwerk is niet alleen doortrokken van regionaal en nationaal chauvinsme,
maar ook van een protestants-christelijk superioriteitsgevoel, die hem de strijd
tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de katholieke Spanjaarden breed doet uit-
meten (waarin de rolverdeling tussen Hollandse helden en lafhartige Spanjaarden
meestal maar al te duidelijk is), en die hem in vele historische gebeurtenissen de
hand van God - uiteraard de protestantse God van Nederland - doet onderkennen.
Maar dergelijke, haast fanatieke ontboezemingen van gehechtheid aan eigen bo-
dem, historie en geloofsovertuiging zijn verder in de Noordhollandse contreien
betrekkelijk spaarzaam te noemen. Hier zullen we evenmin de oorzaak voor de
bloeiende vertelcultuur rond 1900 moeten zoeken. En ook Bakkers verzameldrift
lijkt niet of nauwelijks ingegeven te zijn door regionaal chauvinisme - hij valt daar
in zijn brieven en publicaties althans nooit met zoveel woorden op te betrappen.
Natuurlijk had hij grote belangstelling voor de taal die in Waterland en de Zaanstreek
werd gesproken, en met zeker genoegen noteert hij de spreekwoorden, kinder-
spelletjes, volksgeneeswijzen, liedjes, rijmpjes, raadseltjes en dergelijke. Maar ner-
gens lijkt dit ingegeven te zijn door een wezenlijke drang naar het behoud van de
regionale taal en cultuur. Deze taal en cultuur maakten deel uit van het Hollandse
cultuurgoed, en dat was ook niet aan verdrukking of verdringing onderhevig,
zoals het Fries, maar veeleer dominant in (het westen van) Nederland. En wat het
‘volksgeloof’ aangaat - bepaalde aspecten daarvan zag Bakker het liefst met wortel
en tak uitgeroeid. De verzamelwoede van Bakker was wetenschappelijk vooral
gestoeld op de gedachte dat oude liedjes en verhalen uitzicht konden bieden op
oudere cultuurlagen: ze bevatten restanten van wat men de Germaans-heidense
cultuur zou kunnen noemen. Zijn belangstelling was dus voornamelijk historisch-
antropologisch van aard, en bovenal om die reden wilde hij Waterlandse cultuur-
uitingen aan de (eventuele) vergetelheid ontrukken. Als zijn artsenpraktijk zich op
de Veluwe had bevonden, zou hij zijn verzamelwerk waarschijnlijk met evenveel
gedrevenheid (en resultaat) hebben uitgevoerd.

In oktober 1949 schrijft G.J. van den Berg een verslag van een congres over
regionalisme op de Volkshogeschool te Bakkeveen.213 Hij constateert een gebrek
aan (belangstelling voor) regionale identiteit bij de Noordhollanders, en roept op
om het tij op provinciaal niveau te keren, tegen de achtergrond van internationale
ontwikkelingen als de Benelux, de West-Europese Federatie en de Verenigde Naties.
Enigszins vertwijfeld merkt hij op:

Telt Noordholland geen regionalisten zoals die welke uit de randgewesten naar
Bakkeveen waren opgetrokken? Zien de voormannen in de randgewesten het
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toch goed, als zij zeggen, dat er geen provinciaal besef is bij de bevolking van
Utrecht en de beide Hollanden? Ik herinner u aan de inleidingen en discussies
op de Volkshogeschool te Bergen over de vraag, of er in Noordholland niets
eigens leefde (3 en 4 Juli 1948). De oogst was niet onbevredigend, maar van een
levend provinciaal besef bleek niets en van enig, op een nog kleiner gebied
betrokken, besef weinig.214

Weliswaar acht Van den Berg een kiem van regionaal saamhorigheidsgevoel aan-
wezig,215 maar hij beseft tegelijkertijd dat de Noordhollandse levensstijl veel min-
der sterk afwijkt van de algemeen-Nederlandse dan die van de Friezen of de Lim-
burgers. De culturele eigenheid van Noordholland draagt teveel het stempel van
de Hollandse cultuur als geheel. Van den Berg vraagt zich af: “Zijn de bewoners
van Noordholland, elk in zijn streek op zijn wijze, niet verplicht deze levensstijl
hoog te houden en te vervolmaken? Het komt daarbij niet zo zeer op het typisch
streek-eigene aan, maar veeleer op het geheel en al zich zelf zijn en blijven.”216 Het
regionalisme dient op provinciaal niveau aangepakt te worden, aldus Van den
Berg: “Daarbij zal men moeten trachten, niet alleen belangstelling te wekken voor
het verleden en voor het behoud der culturele erfenis, maar juist en vooral voor de
geestelijke en stoffelijke toekomst van de bevolking in Noordholland en zijn stre-
ken.”217

Als we de aandacht voor de eigenheid van streektaal en -cultuur in Noord-
holland vergelijken met de inzet van de Friezen, dan kunnen we gerust stellen dat
Van den Berg met zijn pleidooi een eenzame roepende in de woestijn is gebleven.

Mondelinge en schriftelijke cultuur

Een belangrijk thema in het volksverhaalonderzoek is de verhouding tussen schrif-
telijke literatuur en mondelinge cultuur. In hoeverre hebben deze twee vormen
van informatieoverdracht elkaar wederzijds beïnvloed? Voorheen hebben onder-
zoekers veelvuldig aangenomen dat de mondelinge en de schriftelijke overlevering
- zeker in de zogenaamd ‘geïsoleerde relictgebieden’ en onder lagere (ongelet-
terde) bevolkingsgroepen - elkaar nagenoeg onaangeroerd hebben gelaten. Recen-
ter onderzoek, voor Friesland door Van der Kooi verricht, heeft uitgewezen dat de
mondelinge en schriftelijke overlevering elkaar wederzijds hebben beïnvloed, en
dat beide ketens vormen in de schakelketting van de culturele overlevering.218

Voor wat betreft de vertelschat uit Waterland laat zich dezelfde vraag stellen
naar de verhouding tussen mondelinge en schriftelijke overlevering, en ook in dit
geval lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de mondelinge overlevering geenszins
geïsoleerd heeft gestaan van de schriftelijke. Meer dan eens lijkt voor een door C.
Bakker opgetekende vertelling een schriftelijke bron aan te wijzen te zijn. Soms
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geeft een verteller het zelfs met zoveel woorden toe. Dirk Bregman bekent dat hij
zijn verhaal over Sint Margriet uit een anecdotenboek (waarschijnlijk een klucht-
boek) kent:

Bregman: “Ik heb het zelf een veertig, vijftig jaar geleden gelezen in een
annekedoteboek.”
Bakker: “Welk boek?”
Bregman: “Ja, dat weet ik niet, want vroeger hadde ze wel meer van die mop-
pies.”219

Om welk kluchtboek het gaat, is tot op heden onduidelijk, maar feit blijft dat de
verteller een schriftelijke bron voor zijn verhaal heeft gehad. Ook C. Bakker zelf
noteerde ooit een mop over een dame die geplaagd werd door winderigheid,220

waaraan hij toevoegde dat er een schriftelijke bron voor was: “ik heb het gelezen
in een zeer oud boekje getiteld, als ik mij niet vergis, Zeldzame ende vermakelijke
verzen van mejuffrouw Angelica Conradina te Pavia.”

In 1903 vertelt Dirk Schuurman aan C. Bakker het volgende verhaal:

Voorbij Monnikendam in de Purmer moet vroeger een zeemeermin geweest
zijn. De menschen loerden er op, maar konden haar niet vinden. Eindelijk vong
een visscher haar, terwijl ze in het riet zat. Hij heb er mee naar huis genomen,
op gekweekt en is er later mee getrouwd.221

Over het vangen van een zeemeermin in de Waterlandse contreien doen al sinds de
late middeleeuwen verhalen de ronde. De oudste optekening stamt uit de kroniek
van Johannes a Leydis getiteld Chronicon Hollandiae (ca. 1469).222 De kroniek-
schrijver vertelt hoe bij een dijkdoorbraak in 1403 een woeste meermin het
Purmermeer in was komen zwemmen. Nadat de dijk in de Purmer gedicht was, zat
ze gevangen. De meermin werd meermalen gesignaleerd door roeiende melk-
meisjes op weg naar de weilanden. Nadat de meermin wat minder schuw was
geworden, werd ze door de meisjes uit het water getrokken en aan land gebracht,
naar Edam. Ze wordt gewassen, gekleed en gevoed. Ze blijft op het land leven,
alhoewel zij een verklaarbare hang naar de zee houdt. Veel volk komt haar bekij-
ken, en later is ze naar Haarlem overgebracht, alwaar men haar leert spinnen. Na
vele jaren sterft zij als een goed christen en is ze op het kerkhof begraven.

Dit verhaal wordt door verschillende latere kroniekschrijvers overgenomen: er
wordt zelfs een schilderij over gemaakt, dat weer model stond voor meerdere
gravures. In 1610 kwam er een beeld van de meermin in de Purmerpoort te Edam
te staan (dat de tand des tijds overigens niet heeft doorstaan). De bovengemelde
kroniek-geschiedenis wijkt in verschillende opzichten af van het relaas van Schuur-
man, en het lijkt niet waarschijnlijk dat hij zijn verhaal aan deze kronieken dankt.
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Echter, in het Schoorlder Kronijckxken treden veranderingen op in de geschiede-
nis: niet de melkmeisjes halen de meermin omhoog, maar een visser. En deze visser
trouwt met haar! Deze versie van het verhaal werd gedurende de hele 18e eeuw
achter vele exemplaren van de Stichter’s Almanak afgedrukt.223 Nu hoeft men niet
per se aan te nemen, dat Dirk Schuurman het verhaal in een (oude) almanak heeft
gelezen. Feit is wel dat hij de ‘almanak-versie’ kent, en dat hij hem wellicht ge-
hoord heeft van iemand, die de geschiedenis van de meermin wél uit een almanak
kende.

Een ander meermin-verhaal dat C. Bakker in 1901 optekent, speelt zich af in
het Zeeuwse Westenschouwen.224 Een visser vangt een meermin en doodt haar.
Spoedig duikt de echtgenoot van de meermin op, en deze meerman voorspelt de
ondergang van Westenschouwen. Kort daarop verzinkt het plaatsje inderdaad in
zee. Het verhaal wordt verteld door mevrouw J.H.E. Schoemaker-Sevenhuysen
en haar broer. Zij stammen zelf ook van Schouwen-Duiveland, want zij zijn beide
in Brouwershaven geboren. De echtgenoot van mevrouw Sevenhuysen, de heer
Schoemaker, het hoofd der school in Broek in Waterland, merkt bij de vertelling
op dat daar een schriftelijke bron voor is. Het verhaal zou te vinden zijn in De
ondergang van Reimerswaal van Stamperius.

Er zijn natuurlijk een tweetal zeer beroemde sprookjesbundels die internatio-
naal invloed hebben uitgeoefend op de mondelinge overlevering, en die hier niet
ongenoemd kunnen blijven. Het zijn de Contes de ma mère l’Oye (1695-1697; bij
ons bekend als de Sprookjes van moeder de Gans) van Charles Perrault en de
Kinder- und Hausmärchen (1812 en 1815) van de gebroeders Grimm.225 Van de elf
sprookjes uit de bundel van Perrault, vinden we er slechts één terug in de collectie
Bakker, te weten het grappige sprookje over de dwaze wensen (at 750a). Uiterst
bekende Perrault-sprookjes als Doornroosje, Roodkapje, Assepoester, Blauw-
baard, de Gelaarsde Kat en Klein Duimpje en de Reus komen in de collectie van
Bakker niet voor - wellicht heeft Bakker ze ook niet willen horen, omdat invloed
van de gedrukte literatuur hier haast onvermijdelijk was. Het sprookje van de
dwaze wensen tekende hij wel op bij Dirk Schuurman, en deze vertelling staat tot
op zekere hoogte in de traditie van Perrault.226 De versies komen althans overeen
in die zin dat een arme man drie wensen mag doen, maar ze danig verprutst. De
eerste keer wenst hij iets triviaals, de tweede maal verwenst hij zijn bemoeizuchtige
echtgenote, en de derde wens moet hij benutten om de verwensing weer ongedaan
te maken. Typisch voor de Perrault-versie is evenwel dat de man eerst een lange
worst wenst, vervolgens wil dat die worst aan de neus van zijn vrouw hangt, om
tenslotte de worst weer los te moeten wensen. Bij Schuurman wenst de man zich
een maaltijd, waarna zijn vrouw begint te kijven. Vervolgens wenst hij in zijn
woede dat het hoofd van zijn vrouw achterstevoren komt te staan. Nu heeft de
man helemaal geen leven meer, en hij moet de derde wens gebruiken om haar
hoofd weer recht te zetten.
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In elk geval staat de versie van Schuurman veel dichter bij Perrault dan bij de
versie van de Grimms (87. Der Arme und der Reiche). Een (dier-)sprookje dat na
de publicatie van de Grimms zelden nog in een andere versie wordt gevonden dan
in de hunne, is die van de Bremer Stadsmuzikanten (at 130).227 Ook de versie die
Jan Visser aan C. Bakker heeft verteld, is duidelijk afhankelijk van de Grimm-
versie - een reden waarom Bakker het waarschijnlijk slechts in telegramstijl no-
teerde.228 Het enige verschil is dat bij verteller Visser de ezel de naam Ouwe Jaap
meekrijgt, en dat het span dieren natuurlijk niet naar Bremen trekt, maar naar
Zeeland om hun geluk te zoeken. Bekende Grimm-sprookjes die in gelijkaardige
versies door Bakker zijn opgetekend, zijn: de Wolf en de Zeven Geitjes (at 123),229

de Visser en zijn Vrouw (at 555),230 Tafeltje Dek Je (at 563)231 en Sesam open u (at
676).232 Overigens hoeft van het sprookje over de Visser en zijn Vrouw de Grimm-
bundel niet per se de bron te zijn. C. Bakker vermeldt bij dit sprookje dat het ook
bekend is als een “schoolverhaal uit het leesboek Rood wit en blauw”.233 Van de
ruim 200 Grimm-sprookjes treffen we in de collectie Bakker dus slechts vijf typen
aan die betrekkelijk zeker aan de Kinder- und Hausmärchen ontleend zullen zijn
(bewust of onbewust). Nogal wat beroemde Grimm-sprookjes ontbreken weer
bij Bakker, zoals Hans en Grietje, de Kikkerkoning, Broertje en Zusje, Sneeuw-
witje, Vrouw Holle, Repelsteeltje en Zwaan Kleef Aan. Wel zijn er nog een zeven-
tal Grimm-sprookjes aan te wijzen die een zekere gelijkenis vertonen met door
Bakker genoteerde versies. We noemen hier 41. Herr Korbes (at 210), 18. Strohhalm,
Kohle und Bohne (at 295), 47. Von dem Machandelboom (at 720), 152. Das
Hirtenbüblein (at 922), 199. Der Stiefel von Büffelleder (at 952), 40. Der Räuber-
bräutigam (at 955) en 95. Der alte Hildebrand (at 1360c).234 De gelijkenis blijft
echter meestal steken op het niveau van enkele grote lijnen, en werkelijke afhanke-
lijkheid van de Grimms is in deze gevallen niet bewijsbaar. Van een achttal sprookjes-
typen bij Grimm valt - gezien de vele afwijkingen - met betrekkelijke zekerheid te
zeggen dat ze géén invloed hebben gehad op de door Bakker opgetekende versies:
8. Der wunderliche Spielmann (at 151), 10. Das Lumpengesindel (at 210), 28. Der
singende Knochen (at 780), 115. Die klare Sonne bringt’s an den Tag (at 960), 104.
Die klugen Leute (at 1384), 98. Doktor Allwissend (at 1641), 120. Die drei Hand-
werksburschen (at 1697) en 77. Das kluge Gretel (at 1741).235 We kunnen derhalve
veilig concluderen dat de invloed van vermaarde literaire sprookjes-bundels als die
van Perrault en de Grimms op het sprookjesrepertoire in Waterland weliswaar
niet te ontkennen valt, maar toch betrekkelijk beperkt is gebleven.

Een sprookje als dat van het Dappere Kleermakertje (at 1640) komt ook bij de
Grimms voor, maar de versie die Dirk Schuurman ervan vertelt, staat veeleer in de
traditie van de oudere volks- en kluchtboekliteratuur. Bijzonder in de vertelling
van Schuurman is de slot-episode, waarin het dappere kleermakertje tijdens de
oorlog moet optrekken tegen een vijandelijk leger. Het vurige paard van de held
slaat op hol van al het oorlogstumult. Ze rijden langs een schilderijenwinkel en de
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held grijpt één van de buiten opgehangen schilderijen. Het blijkt een afbeelding te
zijn van Maria met het kindje Jezus. De vijandelijke soldaten durven daar niet op
te schieten, en ze vrezen dat de op hen afstormende man onder goddelijke bescher-
ming staat, zodat ze uiteindelijk massaal op de vlucht slaan. In de mondelinge
traditie van Nederland is dit slot nergens zo gevonden. Het grappige sprookje
komt in Nederland echter al voor in het 17e-eeuwse volksboek Kleyn Kobisje alias
Koningh sonder Onderzaten, en ook in het 17-eeuwse kluchtboek Het leeven en
bedryf van Clement Marot. In dit laatstgenoemde kluchtboek komt het sprookje
voor onder de titel ‘Een kouszenverzoolder tot koning verkooren’. De held heet
in deze vertelling Hans Onverzaagt, een naam die we later in de mondelinge
overlevering nog regelmatig in allerlei variaties zien terugkeren.236 Zo ook bij ver-
teller Jan Vet, die van het verhaal echter geen weet heeft, zoals blijkt uit het kleine
dialoogje dat Bakker op 12 november 1911 in een brief aan Boekenoogen opte-
kende. Bakker maakt een opmerking over de hoeveelheid vliegen die hij ziet rond-
zwermen:

“Ze praten den wel ers van zeven in één klap, maar hier ben der meer.”
“Weet je wat wij vroeger altijd zeie, meneer?”
“Nee.”
“Nou: Klein Kobussie onverzacht [vgl. Onversaagd]

Versloeg er zeven in één slag.”
“O ja, daar heb ik wel ers een verhaaltje van gehoord.”
“Dat ken wel, maar wij zeie nooit anders as dat spreekwoord.”

Tot zover de dialoog tussen Bakker en Vet, waaruit in elk geval blijkt dat iets uit
de volksboek-traditie bij de familie Vet is blijven hangen.

Opmerkelijk nu aan het verhaal over de ‘kouszenverzoolder’ uit Clement Marot
is dat het derde en laatste avontuur van de held eveneens de oorlogsepisode is, net
als bij Dirk Schuurman. Alleen houdt de held geen schilderij voor zich uit, maar
een houten kruis. Deze trek zou kunnen wijzen op een kluchtboekje als bron voor
Schuurmans vertelling, al hoeft hij dat boekje niet zelf gelezen te hebben; ook in
het voorstadium van de mondelinge overlevering van het verhaal kan zich een lezer
bevonden hebben.237

Hiervóór is al opgemerkt dat de mop van D. Schuurman over de koolraap voor
de koning238 een oude schriftelijke bron kent. Het kluchtige verhaal is in uitgebrei-
der vorm reeds te vinden in de Ghenuechelijcke ende recreative exempelen, uitge-
geven te Antwerpen in 1627.239 De twee verhalen die Bakker optekende van het
type at 1691, “Don’t Eat too Greedily”,240 kennen evenzeer al een oude schrifte-
lijke bron. Het verhaal is namelijk ook te vinden in Een Nyeuwe Clucht Boeck,
gedrukt te Antwerpen in 1554.241

Mevrouw Houtman-Honingh vertelde C. Bakker het volgende korte verhaaltje:
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Er heeft een schip bestaan dat zoo groot was as van Amsterdam tot Tessel. Dat
schip heette Het Schip Sinternuiten. Een man te paard had zes weken werk om
van het eene eind van het schip naar het andere te gaan om te zeggen dat ze ree
moesten. Dan duurde dat nog zes weken eer ze ree waren. Dat schip was met
zout geladen en is vergaan. En zoo komt het dat er zout water in de Noordzee
is.242

Dit leugensprookje over een enorm schip (at 1960h) is met zekere regelmaat in de
Nederlandse mondelinge en schriftelijke overlevering teruggevonden. De oudst
bekende versie stamt uit de Friesche Volks-almanak voor 1842. Het schip wordt
vaak het Schip van Sinternuit genoemd, of het Schip van Ternuten, wat een verbas-
tering is van het Schip van Sint Reinuit (letterlijk: Schoon-op). Sint Reinuit was
sinds de late middeleeuwen de fictieve beschermheilige van nietsnutten en drinke-
broers. Tijdens de vastenavondviering werd zijn schip (op wielen) wel in de op-
tocht door de stad getrokken, en kregen de nietsnutten een uitnodiging om in het
schip plaats te nemen. In de latere overlevering, sinds de genoemde almanak-
versie, is het Schip van Sinternuit een vaartuig geworden dat van leugenachtige
proporties aan elkaar hangt. De masten zijn bijvoorbeeld zo hoog dat als men
jongens naar boven liet klimmen, ze pas als grijsaards weer terugkeerden.243 Bij-
zonder is dat vertelster Houtman-Honingh een, verder nooit in Nederland opge-
tekende, aetiologische draai aan het verhaal geeft: het schip was ooit geladen met
zout en is gezonken, en zo komt het dat de Noordzee zout is. Dit motief is feitelijk
afkomstig uit het wondersprookje van de magische molen, die onophoudelijk
zout maalt en te water raakt (at 565).

In 1901 vertelt Dirk Schuurman een verhaal, dat pas onlangs door Van der Kooi
is ‘gecanoniseerd’ als volksverhaal met als typenummer vdk 1676g*, en met de
omschrijving: de dertiende duivel.244 Schuurman vertelt het volgende: twaalf stu-
denten laten duivels-pakken maken om een andere student de stuipen op het lijf te
jagen. Die andere student komt er vroegtijdig achter en laat ook zo’n duivels-pak
maken. In zijn bed legt hij een pop van stro, en zelf gaat hij als duivel verkleed in
de kast staan. De twaalf studenten komen met veel kabaal binnen en plagen de pop
zonder resultaat. De dertiende duivel voegt zich onder hen, en begint hen stiekem
te duwen en te slaan. De studenten merken dat er iets loos is en beginnen te tellen:
er staan dertien duivels in de kamer. Bang rennen de studenten weg, omdat ze
denken dat de echte duivel zich bij hen heeft gevoegd vanwege hun gespot. Tot
zover het verhaal van Schuurman. Eind 19e eeuw werd er door de firma Schuite-
maker uit Purmerend een serie centsprenten gedrukt in de reeks Prenten-Maga-
zijn voor de Jeugd onder de titel Spookhistoriën, medegedeeld door Meester
Penneschacht aan zijne Kostleerlingen. De spookgeschiedenissen hebben tot doel
om allerhande ‘bijgeloof’ te ontzenuwen. Voor elke vermeende spookverschijning
wordt aan het slot een rationele verklaring gegeven (een spook blijkt een schaduw
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te zijn e.d.).245 Prent nummer 172 bevat een afbeelding van dansende duivels met
het volgende berijmde bijschrift:

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

De rijmvorm heeft verder niets uit te staan met Schuurmans proza-vertelling, maar
inhoudelijk zijn de overeenkomsten niet gering. Een verschil is dat tussen de zeven
en de dertien ‘duivels’, maar getallen zijn in vertellingen zelden gefixeerd. En het
slot wijkt ook licht af: er lijkt een nuanceverschil te zijn tussen gewelddadig de
deur uit werken en uit angst laten vluchten. Verder lijken de twee verhalen sterk op
elkaar, maar een hard bewijs voor de direkte invloed van de gedrukte media op het
mondelinge volksverhaal is er in dit geval niet. Wel mogen we vaststellen dat
mondelinge en schriftelijke overlevering gelijktijdig naast elkaar hebben bestaan,
en dat wederzijdse invloed niet uitgesloten kan worden. Dat gelijktijdig naast
elkaar bestaan zou ook kunnen gelden voor een novellesprookje dat Schuurman in
1902 verteld had over een nachtwacht die voor korte tijd van identiteit ruilt met de
prins.246 Op 11 januari 1909 stelt Bakker in een brief aan Boekenoogen vast dat een
gelijkaardige vertelling onder de titel Prins en nachtwacht als (vertaald) feuilleton
werd afgedrukt in de krant Nieuws van den Dag. In dit geval kan het feuilleton
natuurlijk niet de direkte bron voor de vertelling zijn, omdat Schuurman het
verhaal al verteld heeft, voor het in de krant verscheen. Dat de vertelling op schrift
al langer bestond, is evenwel duidelijk.

Maar verhalen kunnen evengoed wèl uit de krant afkomstig zijn. In een brief uit
1915 heeft Bakker een verhaal opgetekend over een pastoor die zijn hond naar het
klooster stuurt om hem te leren praten (at 1750a).247 Het blijkt dat de verteller het
verhaal in 1914 in de Groningsche Courant had gelezen.

In 1901 vertellen mevrouw J.H.E. Schoemaker-Sevenhuysen en haar broer een
sprookje over twee broers die een toverfluitje en een toverhoedje erven.248 Met de
tovervoorwerpen kunnen zij een mannetje al hun wensen laten vervullen. Een
hebzuchtige prinses weet de tovervoorwerpen echter te ontfutselen. Eén van de
broers vindt in het bos vervolgens grote en kleine peren die op magische wijze de
neus kunnen laten groeien en krimpen. Hij laat de prinses van de grote peren eten,
en krijgt het magische hoedje en fluitje weer terug als hij haar neus weer klein
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maakt met de kleine peren. Dit is de kern van een volksverhaal dat te boek staat als
het sprookje van Fortunatus (at 566). Dit is typisch een sprookje dat (ook) een
duidelijk literaire voorgeschiedenis kent. In Nederland is het verhaal als volks-
boek gedrukt - de oudst bekende druk van Een nieuwe historie van Fortunatus
stamt uit 1610.249

In 1903 tekent Bakker van een anonymus zowaar een (katholieke) legende op.
Het is het befaamde hostiewonder van Amsterdam, dat hij in telegramstijl aldus
noteert: “Mirakel Amsterdam: stervend meisje; laatste oliesel; auwel uitgebraakt;
in ’t vuur terecht; kwam engel uit”.250 Deze optekening strookt inhoudelijk niet
geheel met de traditie, die begint rond 1400 met een berijmde optekening van de
sprookspreker Willem van Hildegaersberch (Vanden sacramente van Aemsterdam,
378 verzen), en de anonieme Middelnederlandse continuatie in proza van de La-
tijnse kroniek van Holland en Utrecht van Johannes de Beke. Het hostiewonder
zou zijn voorgevallen op 15 maart 1345.251 Willem van Hildegaersberch vertelt,
kort samengevat:

In Amsterdam lag een man ziek op bed die vreesde te zullen sterven. De ont-
boden priester diende hem het laatste sacrament toe, met de mededeling dat als
de man de hostie weer zou opgeven, deze in stromend water of het vuur moest
worden gegooid. Toen de man de hostie opgaf, werd het H. sacrament in het
vuur gegooid. De volgende ochtend kon een [zijn?] vrouw de ongeschonden
hostie weer uit het vuur nemen. Een tweede vrouw [de schoondochter?] be-
keek de hostie en ze besloten deze in een kist te bewaren. Toen de zoon naar
zijn zieke vader kwam kijken, pakte hij de hostie beet waardoor er een vlek op
kwam. Vervolgens vertelde de zoon alles aan de priester, die de hostie in een
bus deed. Nadat de bus was omgevallen, bleek de hostie onvindbaar. De pries-
ter drukte allen op het hart over het hele voorval te zwijgen, om praatjes en
gespot te voorkomen. Even later trof men de hostie weer in de kist aan. De
volgende ochtend nam de priester de hostie mee naar de kerk, waar deze alras
nogmaals verdween en opdook in het huis van de zieke man. Toen daarop het
kind van de zoon en de schoondochter [?] aan vallende ziekte begon te lijden,
genas het pas toen de man beloofde het wonder wereldkundig te maken en hij
zijn kind voor het kruisbeeld in de kerk had gebracht. Nadien bouwde men een
kapel op de plaats waar het huis stond, omwille van het wonder dat plaatshad
in het midden van maart 1345.252

In 1347 werd er inderdaad een kapel gebouwd en gewijd, die omwille van het
wonder met de ongeschonden hostie de Heilige Stede werd genoemd. Vanaf 1360
waren er in Amsterdam sacramentsprocessies waarin de hostie door de straten
werd gedragen. De kapel bestaat inmiddels niet meer, maar de zogenaamde Stille
Omgang, die herinnert aan het mirakel, wordt thans nog jaarlijks in Amsterdam
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gehouden.253 Kern van het wonderverhaal is dat de hostie, in feite het lichaam van
Christus, onbrandbaar blijkt, en dat God, met de herhaalde terugkeer van de
hostie naar de woning, het wonder erkend wil zien. De verschillen met de optekening
door Bakker zullen duidelijk zijn: er is geen sprake van een meisje dat op haar
sterfbed ligt, en er komt geen engel uit het vuur of de hostie. Waarschijnlijk heeft
de (protestantse?) verteller de klok horen luiden, maar wist hij (zij?) niet waar de
klepel hing. De vraag of de Waterlandse vertelling noodzakelijk teruggaat op de
middeleeuwse overlevering, moet waarschijnlijk ontkennend worden beantwoord.
De vertelling zal veeleer wortelen in de 19e-eeuwse heroplevende belangstelling
voor het hostiewonder van Amsterdam. Mensen die daartoe niet weinig hebben
bijgedragen waren de Amsterdamse pastoor N.J.A. Steins Bisschop, alsmede de
katholieke geestelijke en hoogleraar A.J. Pluym, die ter gelegenheid van het 500-
jarig bestaan van het hostiewonder in 1845 een boekje schreef onder de titel Het H.
Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam. Tevens publiceerde hij in
1845 hierover in de Katholiek. Het boekje werd in 1869 nog eens herdrukt.254 In de
tweede helft van de 19e eeuw nam de belangstelling voor het mirakel en de omgang
alleen maar toe, en in 1905 namen zo’n 1500 mensen deel aan de Stille Omgang.255

Van een onbekende verteller noteerde Bakker in een brief van 2 oktober 1901
een verhaal dat hij opent met de woorden: “Het verhaal van Truideman en zijn wijf
uit Hoorn kent u zeker?”256 Bakker gaat er al min of meer van uit dat Boekenoogen
het verhaal kent, en hij beschrijft het verhaal over de weldoeners slechts in tele-
gramstijl. In een brief van 24 november 1901 licht Bakker toe: “Ik meen dat het een
boek is geschreven door den heer Honingh te Zaandijk. Ik heb er mijn vader
vroeger wel eens over gehoord, maar ik kan mij in dezen best vergissen.” Bakker
vergist zich evenwel niet. Het verhaal van Truideman en zijn vrouw wordt verteld
in de Westfriesche Novelle van Jacob Honig, uitgegeven te Amsterdam in 1852.257

Jacob Honig schreef in de vorige eeuw meerdere literaire en historiografische
werken, waarin de locale geschiedenis van Noord-Holland vaak een prominente
rol kreeg toebedeeld. Zo publiceerde hij ook Romantische Tafereelen, waarvan er
één ging over de vrijbuiter ’t Hoen. Deze literaire vertelling over ’t Hoen zou de
bron geweest kunnen zijn voor het verhaal dat Dirk Schuurman in 1901 vertelde.
De vrijbuiter figureert nogmaals in de Geschiedenis der Zaanlanden, die dezelfde
Jacob Honig in 1849 het licht deed zien.258 Hierin memoreert hij dat de oudste
gegevens over ’t Hoen al bij P.C. Hooft te vinden zijn:

Voorzeker is de daad van den manhaften ouden ’t Hoen geene der minste in
dezen oorlog bedreven; wij durven haar met regt onder die rangschikken,
welke Hooft ‘romainstukken’ noemt. Wij hebben elders eene uitvoerige be-
schrijving van zijn bestaan gegeven (Romantische Tafereelen: 2de deel, bl.17-
22), en willen daarom het beknopte verhaal van onzen beroemden Geschied-
schrijver hier overnemen. “Te deezer tydt (Maart 1573) hield zich op het Y een
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vrybuiter der Geuzen, geheeten ’t Hoen, die schalk in ’t ooverleggen, stout in
’t uitvoeren, met onvoorziene aanslaaghen de waateren onveiligh maakte. Deez’,
verspiedt hebbende hoe een’ bende speerruiteren van Amsterdam naa Haarlem
trok, liet zich voorstaan datze zyne waaren, indien hy hen, op een rak dyx, daar
ter zyde geen’ uitvlucht was, betrappen konde. Twee roeyjaghten had hy by
zich, en booven achtien man’ niet: en wild’ het echter waaghen, met dus een’
vuist vol volx. Ziende hen ter gewenschte plaatse, sprieden zy zich, en koomen,
ten deel van vooren, ten deel van achteren opklimmen. ’T weeke weeder had
ook den dyk geweikt; en de paarden het noch quaadt genoegh, zonder andere
belemmering; alzoo zy dikwyls door de korst heen stapten, en ten buik toe in
de modder schooten. Versmaadende nochtans de mennighte die hun ’t hoofd
bood, vorderden zy hunnen wegh: maar konden geen’ veity maaken. Toen
leggen de vrybuiters aan: en nauwlyx een scheut oftze deed eenen man sneuve-
len. Voort vellen de voorste hunne spietsen, zonder schroomte voor de speeren,
die daar by in lengte niet haalen moghten; en dryven hen den achtersten toe.
Daar worden zy eeven oevel gegroet, en echter gedwongen, toom te wenden.
Binnenwyle hadden de voorste herlaaden, en gingen hunn’ eersten gang. ’T hel,
gekneedt van de hoefslaaghen werdt hoe langer hoe murwer: en ’t eene ros bij
’t ander bleef steeken in ’t klamme slyk: oft slibberd’ op het gladde, in zyn
eighen en zyns meesters bloedt, en schudde hem uit de zaadel. Dit vallen en
opstaan, gins en weeder jaaghen, duurde tot dat de gansche kornet, geschat op
anderhalf hondert koppen ter nêergeworpen was.”
Met gejuich keerden de Vrijbuiters naar den Westzaander Overtoom terug.
Met een’ aanzienlijken buit beladen waren zij weder scheep gegaan, en om toch
niets over te laten, dat hunnen vijanden weder dienen kon, bonden zij de paar-
den aan hunne jagten vast; die, welke niet konden zwemmen werden dadelijk
afgemaakt en met de overige werd de reis vervolgd, die te Purmerende te gelde
gemaakt werden.
“Door welke en wesgelyke stukken,” zegt Hooft verder, “d’aanrechter zulk
een’ naam won, dat de Baroen Van Liques, daardoor bekoort, hem zien wilde,
en te dien einde vry geley toeschikte. ’T Hoen verscheen; en bevonden maar
een slecht huisman te zyn, baarde des te meer verwonderings. Eenighe
schenkaadjen, hem van den Baroen aangebooden, sloegh hy af; niet zyn’ gunst,
zoo de tydt quaam om der zelve van doen te hebben.”
[...]
Hoe het zij, meerdere schrijvers melden zijne gevangenneming, en tevens dat
hij voor den Baron Van Liques gebragt werd, die dadelijk den wakkeren
Vrijbuiter herkende. ’T Hoen herinnerde hem aan het gesprek tusschen hen
gehouden, toen hij hem onder vrijgeleide bezocht. De Baron, zich zijne belofte
bewust, schonk hem niet alleen het leeven, maar liet hem ook zonder eenig
losgeld vrij.
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Een 19e-eeuwse prent herinnert aan deze historische slag op de Spaarndammer
dijk.259 Na Hooft en vóór Honig besteedde ook Hofdijk er nog aandacht aan in
zijn Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.260 Tot slot werd de geschiedenis van ’t
Hoen ook nog eens verteld door hoofdonderwijzer G. van Zeggelaar in zijn Blik-
ken in het verleden van Waterland uit 1902, maar dit boek kan geen bron zijn
geweest, omdat Dirk Schuurman het verhaal aan Bakker heeft verteld in 1901.261

Hoe dan ook kunnen we vaststellen dat er in de 19e eeuw in elk geval gedrukt
materiaal te over was om als inspiratiebron te kunnen fungeren voor een monde-
linge overlevering.

Eindigen we tenslotte dit overzicht met een tweetal grappen over Poepen. In
1827 werd er een anoniem anti-Duits schotschrift gepubliceerd, getiteld Hans
Hannekemaaijers kluchtige lotgevallen en ontmoetingen op zijn reis naar en door
Holland. Het boekje werd in Groningen gedrukt, en wordt wel toegeschreven aan
Maarten Douwes Teenstra (1795-1864).262 In het drukwerkje wordt verteld hoe
Poep Hans naar Holland komt, waar hij de ene stommiteit na de andere begaat.
Uiteraard kunnen veel van de kluchtige scènes aan de reeds bloeiende mondelinge
overlevering zijn ontleend, maar op zijn beurt kan dit schotschrift die overlevering
ook weer gevoed hebben. Bakker tekent in 1911 het volgende verhaaltje op:

Een Poep zat ’s morgens vroeg bij een boer een haring te eten. Het was nog
donker en het eenige licht dat hij had, was van een lantaarn die in ’t stal hing en
door het gat van het koeienschot scheen (het gat waar doorheen ’s winters de
koetouwen gestoken worden, waaraan de koebeesten vast staan). Hij laat bij
ongeluk den haring vallen, groezelt in ’t schemerdonker en grijpt iets vast, dat
hij voor den haring houdt, maar wat een kikker is.
Die spartelt en kwakt, waarop de Poep zegt: “Of doe hiepst (hipt) en of doe
piepst, ge moet er toch an.”
En toen at hij den kikker op.263

In Hans Hannekemaaijer wordt een soortgelijk verhaaltje verteld onder het kopje
‘De Bokkingen’. Hans koopt een bokking en wil ’m opeten:

Doch, nu de handen vol, valt ’t bokkentje in het gras.
Hij zoekt en vindt ... een kikvorsch in de plaats,
En houdt hem blazend tegen ’t vuur: “Joa, of z’ al proats,”
Zegt Hans, die op den wal der pruimweg zat, “al dogt wat zaer.
“Doe rokste feur mien joeng, al spartels toe, noe schalst er herr,
Waarop hij zich weêr neder smeet
En krakend in den kikvorsch beet.264
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Niet alleen eet in beide vertellingen de Poep een kikker op in plaats van een vis (vdk
1339f*, Kikker als haring opgegeten), in beide gevallen maakt hij ook in zijn quasi-
Duits duidelijk dat het geen zin heeft om te spartelen en te kwaken.

In 1899 noteert Bakker het befaamde verhaaltje van twee Poepen die de maan
in het water zien schijnen. Ze denken dat het een kaas is en willen hem pakken. Een
Poep houdt de ander bij de benen vast en laat hem in het water zakken: de andere
Poep verdrinkt bij zijn poging de kaas te pakken (at 1336).265 Ook deze vertelling
vinden we terug in het boekje over Hans Hannekemaaijer onder het kopje ‘Het
schijnsel der maan’.266 Hans en zijn kameraden zien daar de maan aan voor een
“Edamschen kése”. Hans laat zijn maats vanaf een brug in het water zakken, maar
wil even in zijn handen spuwen. Daardoor laat hij ze los en vallen ze in het water.
Heinrich verdrinkt daarbij.

Dat de schriftelijke overlevering van invloed is geweest op de mondelinge in de
vertelcultuur van Waterland is een ding dat zeker is. De zekerheid waarmee we
afzonderlijke ‘literaire’ bronnen kunnen aanwijzen, vertoont een glijdende schaal:
van zeker en waarschijnlijk, tot mogelijk en misschien. Soms geeft de verteller met
zoveel woorden toe dat hij uit een schriftelijke bron heeft geput. In andere gevallen
staat een schriftelijke bron zo dicht bij een mondelinge vertelling, dat beïnvloeding
wel erg aannemelijk lijkt. Maar daarnaast is dan ook nog een hoeveelheid druk-
werk aan te wijzen, dat althans voorhanden was om in het orale vertelcircuit te
worden doorverteld. Overigens moet niet vergeten worden dat de schriftelijke
bronnen meer dan eens geput zullen hebben uit de mondelinge overlevering. En zo
is de cirkel rond. Mondelinge en schriftelijke cultuur vormen schakels in de keten
van de overlevering, en zij hebben elkaar door de eeuwen heen wederzijds beïn-
vloed. Die vaststelling kan in het algemeen gemaakt worden, maar ook in het
bijzonder waar het de vertelcultuur betreft in Waterland rond 1900.





Deel ii

De volksverhalen



C. Bakker, circa 1930. (Foto privébezit Chr.L. Rümke, Amstelveen; duplicaatfoto archief mi)
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Verantwoording van de editie

Hierboven is al opgemerkt dat voor de teksteditie het verhalend proza is geselec-
teerd uit de collectie Bakker. Het betreft dan in concreto de sprookjes, moppen,
sagen en ‘personal narratives’.

Elk verhaal heeft een uniek nummer meegekregen dat correspondeert met het
nummer dat de tekst in de elektronische Nederlandse Volksverhalenbank van het
Meertens Instituut gekregen heeft.267 Voor de collectie Bakker is dat gewoonweg
cbak0001, cbak0002, cbak0003 en zo verder. Deze nummercorrespondentie maakt
het gemakkelijk om in de Volksverhalenbank naar aanvullende gegevens te zoe-
ken, zoals secundaire literatuur, andere versies van hetzelfde verhaaltype, of het
verdere repertoire van een verteller van een bepaald verhaal. Kruisverwijzingen in
deze editie naar samenhangende verhalen geschiedt ook steeds met gebruikmaking
van dit individuele verhaalnummer.

Op het unieke nummer van het verhaal volgt in deze editie steeds een benoe-
ming van het subgenre; sprookje, mop, sage en dergelijke. Het begrip ‘mop’ wordt
hier gebruikt voor alle grappige vertellingen. Daarna komen, voor zover van toe-
passing, de aanduiding van de verteller (meestal een naam) en het zogenaamde
type-nummer. Volksverhalen worden in catalogi naar type gecatalogiseerd. Voor
de teksteditie én voor de Volksverhalenbank is steeds gebruik gemaakt van vier
catalogi, en wel in de onderstaande volgorde:

1. A. Aarne & S. Thompson: The types of the folktale. A classification and
bibliography. Second revision. Helsinki 1964.

2. J. van der Kooi: Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overleve-
ring. Een typencatalogus. Groningen 1984.

3. J.W.R. Sinninghe: Katalog der niederländischen Märchen-, Ursprungssagen-,
Sagen- und Legendenvarianten. Helsinki 1943.

4. J.H. Brunvand: ‘A Type-Index of Urban Legends’, in: The Baby Train and
Other Lusty Urban Legends. New York - London, 1994, p.325-347.
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De hiërarchie is strikt: eerst wordt bekeken of een verhaaltype in de catalogus van
Aarne-Thompson voorkomt. Het verhaal over Ali Baba staat bij Aarne-Thompson
gecatalogiseerd als Open Sesame en krijgt het nummer 676 mee. In deze teksteditie
wordt dit dan aldus genoteerd: at 676. Als een verhaal bij Aarne-Thompson niet
is terug te vinden, dan is de catalogus van Van der Kooi aan de beurt. Het verhaal
over de zogenaamde Appelvangproef komt bijvoorbeeld wel bij Van der Kooi
voor, en wordt in deze editie zo weergegeven: vdk 958g*. Deze twee catalogi
behandelen geen sagen, oorsprongssagen en legenden. Hiervoor moeten we te-
recht bij Sinninghe. De lettercombinatie sinsag duidt een sage aan, sinur heeft
betrekking op een oorsprongssage en met sinleg wordt op een legende gedoeld.
Dit onderscheid is noodzakelijk omdat Sinninghe in de afzonderlijke delen van
zijn catalogus telkens opnieuw begint te nummeren. Er bestaan dus naast elkaar
sinur 11 (Die Entstehung der Frau), sinsag 11 (Der sprechende Fisch) en sinleg
11 (Der Schuss aus der Luft). Het komt een enkele keer voor dat Sinninghe een
aanvullend sprookje heeft geregistreerd, dat niet bij Aarne-Thompson of Van der
Kooi wordt gesignaleerd: daarvoor is dan het nummer sinat gereserveerd (bij-
voorbeeld sinat 977*, Der hingerichtete Räuberhauptmann). Als de voorafgaande
drie catalogi geen uitkomst bieden, kunnen we nog terecht bij de beknopte catalo-
gus van moderne sagen van Brunvand (stadssagen, urban legends). Het nadeel van
deze catalogus is, dat er aan de verhaal-typen geen typenummers zijn toegekend.
Deze zijn er op het Meertens Instituut aan toegevoegd ten behoeve van de
Volksverhalenbank. In de teksteditie komt echter maar één brun-nummer voor:
de sage met het nummer cbak0310 lijkt een vroege voorloper te zijn van de mo-
derne sage met het typenummer brun 6100, door Brunvand omschreven als The
Jogger’s Billfold.268 Als tot slot bij een bepaald verhaal in de editie geen enkel type-
nummer is gevonden, wordt de plaats blanco gelaten.

Een groep verhalen wordt in de editie steeds voorafgegaan door een bepaalde
datum. Dit is de datum die boven de brief van Cornelis Bakker staat, en waarop het
archief van de collectie Bakker ook is geordend. Als de datum tussen vierkante
haken staat, duidt dit op een exacte datering: C. Bakker heeft dan in zijn brief de
precieze dag vermeld waarop hij de verhalen te horen heeft gekregen.

Van de verhalen is een licht kritische editie gemaakt. Bakker noteerde zijn
verhalen doorgaans in grote haast. Hij gebruikte daarbij de nodige afkortingen en
liet interpunctie vaak achterwege. Om de leesbaarheid van de verhalen te vergro-
ten, zijn enkele aanpassingen systematisch doorgevoerd. Afkortingen zijn steeds
stilzwijgend voluit geschreven. Waar nodig is interpunctie aangebracht. Getallen
zijn volgens de moderne regels uitgeschreven. Evidente schrijffouten zijn stilzwij-
gend verbeterd. Waar overduidelijk woorden ontbreken, zijn die tussen vierkante
haken toegevoegd. Eveneens gemarkeerd met vierkante haken zijn de scabreuze
woorden die Bakker niet voluit durfde schrijven.
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Bakker heeft gepoogd om bepaalde verhalen - vooral die van zijn meest bevlo-
gen vertellers - in hun eigen Waterlandse dialect op te tekenen. Dit dialect is
ongewijzigd overgenomen.

Verder moet worden opgemerkt dat de teksteditie eigenlijk weer in twee delen
uiteenvalt. Achter de editie van de verhalen uit de handschriftelijke collectie Bak-
ker zijn als supplement de door Bakker gepubliceerde verhalen opgenomen. Het
gaat om de verhalen uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 1903
en uit De Gids van 1922. Dit supplement wordt niet alleen voor de volledigheid
toegevoegd, maar ook omdat de teksten soms aanvullende informatie verschaffen.

Als voorbeeld van contemporaine optekening van verhalen (meest persoon-
lijke herinneringen) volgt hierop nog een letterlijk afschrift van een tweetal inter-
views uit 1996 en 1998 met de heer P. Groot, veehouder in ruste te Broek in
Waterland.





juli 1898

cbak0001 <sage> sinsag 489
In ’t begin van mijn verblijf te Broek leefde er een oude vrouw, op Zuiderwoude
geboren. Die kon kollen en de toekomst voorspellen. Volgens het verhaal was zij
met een helm geboren. De ouders hadden de helm niet verbrand (wat een noodzaak
is), maar verkocht aan zeelui die hem mee op een schip hadden genomen. Nu werd
zij niet van die rare dingen verlost, voor het schip waarop de helm vergaan was.
Eens heeft ze gezegd tegen mij: “Je zult aan mij niet veel verdienen.”
Een half jaar later werd ze dood aan den weg gevonden (overtuigend bewijs van
den voorspellenden geest). Haar naam was G. Holleman (zie later).1

cbak0002 <sprookje> at 366
Een meisje werd niet netjes begraven: in een hemd met één mouw.
Ging men nu over het kerkhof, dan hoorde men al luider en luider: “Waar is mijn
mouw, waar is mijn mouw?”
Ten slotte grijpt men één van de toeschouwers bij de arm en roept donderend:
“Daar zit mijn mouw!”

cbak0003 <sprookje> at 366
Een rijkaard had één been. Hij liet zich een gouden been maken en bedong dat dat
mee in de kist zou gaan. Men deed dit niet.
Liep men nu over zijn graf, dan hoorde men: “Mijn been, mijn gouden been, waar
is mijn been?” enzovoort.

cbak0004 <sage> sinsag 333
In de Beemster stond voor vijftig jaar een boerenplaats waar het spookte. Nie-
mand wilde er wonen tot ten slotte een paar jonggetrouwde lui er gingen wonen.
’s Nachts om twaalf uur hoorden zij altijd vreemde geluiden. De voorwerpen tot
versiering in den zomer in de stal aangebracht werden omgegooid, de schilderijen

2
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van de wand gehaald enzovoort. Dit ging nacht aan nacht zoo. De boer besloot te
waken. Hij hing een lantaarn op den dars2 en ging verscholen zitten. Om twaalf uur
werd de lantaarn omgegooid, hijzelf omgesmeten enzovoort, enzovoort. Hij had
net de tijd om te zien dat degeen die het deed op een grooten hond geleek. Na dien
tijd was hij bang. Hij werd rijk op de plaats, maar ging er daar ook af.

cbak0005 <sage> sinsag 539
Op een brug in Broek spookte het ook. Meermalen liep er een kol over ’s nachts.
Niemand durfde er meer over. Drie groote mannen hebben er den heele nacht
opgestaan omdat ze er niet afkonden.

cbak0006 <sage> sinsag 456
In een huis in Broek spookte het ook. Iederen nacht was het een heidensch leven.
Twee groote jongens die gingen kijken, werden naar beneden gegooid.

cbak0007 <sage> sinsag 456
Bij oude juffrouw Heintje Bakker in Broek spookte het ook jarenlang. ’s Nachts
van twaalf uur werd er geregeld een harde klap op het huis gegeven. De kleeren
werden van het droogrek gehaald en netjes opgevouwen. De meid die het mij
vertelde, heeft het spook vaak gehoord maar nooit gezien. Het spook doet geen
kwaad.

cbak0008 <sage> sinsag 489
De bewuste Grietje Holleman kondigde altijd een dood aan. Als zij zich in een
buurt veel bewoog, volgde er gauw een doode. Zij begaf zich tegen het sterven van
iemand naar de plaats waar hij woonde, ofschoon ze er anders nooit kwam.3

cbak0009 <sage> sinsag 640
Omtrent Grietje Holleman nog het volgende. De kol zit vaak in een kaars. Voor
jaren was zij ook aan het kollen en had zitplaats genomen in een kaars. Om de kol
te verwonden gaf men een snee in de kaars en den volgenden dag bleek dat G.
Holleman een snee over den neus had. Zoo is men te weten gekomen dat zij
kollen kon.

10-8-1898

cbak0010 <personal narrative> C. Bakker
In 1872 werd de inname van Den Briel vertoond. De heer Siemons van Zaandam
stelde Alva voor en werd later om zijn uiterlijk Alva met zijn dikke lip ge-
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naamd. Een poos later was het noodig dat hij met mejuffrouw Van der Stadt
trouwde.
Een liedje uit mijn jongensjaren luidde: “Alva met zijn dikke lip / Heb die meid
van Van der Stadt geflipt”.4

(Aldus de overlevering)

7-4-1899

cbak0011 <sage>
Klaas Jonker van Ransdorp kreeg jaren geleden een langdurige ziekte. De dok-
ter van Nieuwendam praktizeerde over hem. Hij werd niet beter. Eindelijk kreeg
hij ’s nachts om twaalf uur telkens benauwdheden. Men meende doordat hij bekold
was. Te dien einde sloot men alle vensters en deuren om de kol het binnenkomen
te beletten. Ook de sleutelgaten stopte men toe, omdat zelfs de adem van de kol
kon binnendringen en die ook gevaarlijk is. En wat bleek nu? Telkens als de dokter
kwam, werd hij benauwd. De dokter was dus de kol. Men heeft hem toen gedwon-
gen alle ontvangen honoraria te restitueeren en den patiënt te herkollen. Het heeft
echter niet mogen baten.5

cbak0012 <sage> sinsag 489
Aaltje Jonker stond aan de deur.
Grietje Holleman kwam voorbij en zei: “Jij zult niet lang meer leven.”
Twee dagen later stierf een dochter van oude Daatje.
Gelukkig, dacht Aaltje, dus heeft Griet zich vergist. Drie dagen later kreeg ze
evenwel een beroerte en stierf.

cbak0013 <sage> sinsag 640
De familie Bierdrager sliep op een veeren bed. Iederen nacht om twaalf uur
werden ze doodsbenauwd. In de veeren werden ’s morgens allerlei figuren gezien
als de manekam van een paard, sterren, roozen enzovoort. Allerlei voorwerpen
werden er in gevonden als een naaldenkoker, naalden met zijden draden enzo-
voort, enzovoort.
Een kip werd levend gekookt. Den volgenden dag werd een bezoek van Pietertje
Huisman gebracht. Deze had een doek om ’t hoofd en brandwonden in ’t gelaat,
dus was die de kol.6

cbak0014 <sage>
Een poos later kreeg een kind van Bierdrager ’s nachts stuipen, begon te schreeu-
wen etcetera, etcetera. Bij navraag bleek dat Pietertje Huisman haar een cent had
gegeven.7
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cbak0015 <sage> sinsag 456
Bij Jurriaan Hofman8 spookte het iedere avond. Iederen avond liep er met ver-
vaarlijk geweld een of meer personen over den zolder. Het spook deed geen kwaad
en de vrouw des huizes deed niets als ootmoedig gedurende deze periode het
hoofd buigen. Klaas Smeenk heeft het zelf bijgewoond.9

Ik noem u de naam voor de geloofwaardigheid. Liever heb ik dat u ze evenwel niet
publiceert, want er zijn nog levende personen onder. Als medicus moet ik de
opmerking maken dat ik de familie Smeenk, Bierdrager, Jonker enzovoort
meermalen behandeld heb en in deze familie zoowel neurasthenie10 als hystero-
epilepsie,11 idiotie als suicidum,12 potatoren13 als epileptici14 voorkomen.

cbak0016 <sage> sinsag 401
Bij oude juffrouw Heintje Bakker te Broek was Trijntje Tolk te naaien. Zoo-
als ik reeds meermalen schreef, spookte het daar ook.15 Trijntje Tolk naaide en
de juffrouw zat op de stoel te slapen.
Opeens kwam er een stem: “Ontwaak, gij die slaapt; wat slaapt gij, terwijl ik
waak?”
Na haar dood is het huis omgegooid en de nieuwe school op die plaats gebouwd.
Men heeft toen druk naar schatten gezocht, aangezien er altijd beweerd werd, dat
het er spookte omdat er onrechtvaardig geld verborgen was.

cbak0017 <sage> sinsag 489
Trijntje Kubbe kon ook kollen. Een vrouw bracht met haar zuster een tobbe naar
Monnikendam. Men ging langs Trijntje.
Deze zei als terloops tot haar: “Over drie dagen zult ge sterven. Het is den laatsten
keer dat je een tobbe naar Monnikendam brengt.”
Werkelijk was ze drie dagen later een lijk.
Mijn zegsman was blij dat G. Holleman, P. Huisman en T. Kubbe en al die oude
testen dood waren. Ik kreeg de indruk dat test oud akelig wijf beteekende.

15-5-1899

cbak0018 <sage>
Van een dame vernam ik, dat de paarden van haar vader wel eens bekold geweest
waren. Hoe het gekomen was, hoe het verliep etcetera, wist zij zich niet te herin-
neren. Alleen wist zij nog dat de kol in een botermoud16 was komen aandrijven en
dat zij roeide met twee pollepels.
(Broek)
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cbak0019 <sage>
Voor een vijftig jaar werd er een kind geboren dat op de buik tusschen vel en
vleesch een bakerspeld had. De kop van de speld was te voelen. Dat was door
kollen gekomen.
(Broek)

21-09-1899

cbak0020 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 513
Heden 21 september 1899 hoorde ik, terwijl ik naar Uitdam werd geroeid, van een
inwoner dier plaats de volgende geschiedenis:
In Nederland woonde vroeger een rijk heer die er een jachtje op nahield. Gedu-
rende eenigen tijd werden van dit schip ’s nachts de touwen losgemaakt en deed
men zijn natuurlijke behoeften in het ruim. De touwen werden door kettingen
vervangen, doch zonder resultaat. De knecht besloot in het jacht te waken en
verborg zich te dien einde er ’s avonds in.
’s Nachts om twaalf uur hoorde hij een vervaarlijk gestommel, het schip werd
bewogen enzovoort. Na een tijdje lag het vaartuig stil. De knecht ging naar boven
en zag dat hij in een vreemd land was. Een schildwacht vroeg hij waar hij was.
“In Oost-Indië,” luidde het antwoord: “Dit schip komt hier iederen nacht. Ge
kunt gauw een paar sinaasappelen plukken en dan weer meevaren.”
De knecht deed dit. Nauwelijks was hij weer op zijn schuilplaats of het leven
begon weer. Toen men stil hield, werd het ruim geopend en ging iemand zijn
behoefte zitten doen. Hierop trok de knecht zijn mes en sneed de persoon, waarop
men verdween. Den volgenden dag vertelde hij alles aan zijn heer en deze getuigde
dat zijn eigen vrouw een snede over haar achterste had gekregen dien nacht.
Mijn zegsman voegde er bij: “Eigenaardig was, dat zij niet uit bed geweest was,
zoodat de geest of kol ongetwijfeld ongemerkt uit en in moet zijn gegaan.”
[...]
Op het verhaal van het Oost-Indische Jachtje hoorde ik van een Broeker
vrouw een supplement: De knecht was trotsch op zijn heldenstuk en droeg de
appels op zijn hoed als trophéo. Dit nam de kol zoo kwalijk, dat hij hem te kennen
gaf dat “ze hem wel zouden krijgen”. Werkelijk is hij kort daarop bij het varen
verdronken.17

cbak0021 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 781
Een tweede verhaal over paarden bekollen. Bekolde paarden loopen van voor naar
achter de stal door en trekken alles stuk. Om de kol te herkennen moet men met
een licht onder een melkvat gaan zitten, en zoodra de kol aan het rijden is het
melkvat verwijderen. Men kan dan de kol herkennen, die hierna op de vlucht gaat.
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cbak0022 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 621
Een derde verhaal luidt: Een man was ’s avonds aan het pannekoeken bakken. De
kokende olie stond naast hem.
Daar komt een kat binnen en zegt: “Pannekoeken bakken en meel borgen kan ik
ook wel.”
De man werd boos en gooide de kokende olie over de kat. Den volgenden dag
vertelde de buurman, dat zijn vrouw dien nacht gezond te bed gegaan was en ’s
morgens wakker geworden, overdekt met brandwonden. Die buurvrouw was dus
de kol.

cbak0023 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 533
Vierde vertelling. Een meisje had bij haar grootmoeder te gast geweest.
Ze kwam thuis en zei tegen haar vader: “Ik kan melken.”
“Melk dan buurmans koe eens,” zei haar vader.
“Och nee,” zei ze, “want dan gaat het beest dood.”
Toen haar vader aanhield, ging ze in de kamer en begon aan twee veters de bewe-
gingen van melken te maken.
“Zie zoo,” zei ze daarop, “nu is buurmans koe dood.”
’s Morgens kwam deze vertellen dat zijn koe den vorigen dag gemolken was toen
hij in de stal kwam, en kort daarop gestorven was. De vader van het meisje dwong
haar te zeggen wie het haar geleerd had en toen hij vernam dat grootmoeder dat
gedaan had, heeft hij deze gedwongen haar de kunst weer af te nemen. Aangezien
hij een vermogend man was, heeft hij het geval stil gehouden en zijn buurman quasi
uit medelijden een andere koe geschonken.18

cbak0024 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 501
Vijfde verhaal. Op de Adammerbrug onder Uitdam dansten ’s nachts katten
poot aan poot rondedansen. Die katten waren alle oude wijven die kollen konden
en na den dans op tocht gingen. Menigeen durfde die brug niet passeeren.19

cbak0025 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 283
Mijn zegsman (een vijftigjarige) beweerde dat terwijl hij onder dienst was een
soldaat de koorts kreeg.
Toen kwam er een oude gediende en zei: “Jij zult geen koorts meer hebben, maar
ik zal hem aan dien luitenant geven die daar over de plaats loopt. Die lamme kerel
moet hem nu maar zoolang hebben als ik het wil.”
Werkelijk werd de luitenant den volgenden dag ziek.
Voor dit verhaal stond mijn zegsman in. De anderen had hij bij overlevering
gehoord en beweerde er zelf maar half aan te gelooven.
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cbak0026 <sage> sinsag 545
Mijn gewone taktiek volgend, kwam ik nu meerdere verhaaltjes van anderen te
weten als:
Er stond een molen buiten de stad. Die molen was niet te bereiken dan over een
stuk land dat bij hoog water blank stond. Op een goeden dag stond het land onder
water. De molenaar was met zijn meisje naar de stad geweest. Bij het land wilde hij
afscheid van haar nemen en zelf door het water baden. Zij wou echter met hem mee
naar den molen.
“Ga dan maar op mijn rug zitten.”
Dit wilde zij niet.
“Dan zul je natte voeten krijgen.”
“Geen nood.”
De molenaar waadde door het water; zijn meisje wandelde er over en haar muiltjes
kletterden op het zilte nat zonder dat ze zelf natte voeten kreeg.
Dit trok de molenaar zich zoo aan dat hij ziek werd.
De deur van den molen bestond uit twee deelen: uit een onder- en een bovendeur.
Toen hij een dag ziek was, wipte een hen over de onderdeur en kakelde dat het zoo
een aard had. De moeder van den molenaar joeg haar weg.
Den volgenden dag verscheen de hen weer, kakelde weer hevig en vertrok eerst
toen ze verjaagd was.
Den derden dag zei de molenaar: “Moeder, geef mij het turfbijltje op bed.”
“Wat moet je daar mee doen?”
“Dat gaat je niet aan. Als de kip komt, mag je niet jagen.”
De kip kwam, kakelde en kwam al dichter en dichter bij het bed. Toen de molenaar
dacht dat zij dicht genoeg bij was, wierp hij met de bijl. De hen werd verwond en
verdween.
Den volgenden dag vertelde de moeder van den molenaar dat zijn meisje ziek was;
ze lag te bed en had de bil gebroken.
“Daarvoor moest ik het bijltje hebben,” zei hij daarop: “Mijn meisje is een kol. Zij
was de kip. Ik heb haar verwond en ik wil niet met haar trouwen.”20

cbak0027 <sage> sinsag 402
Een bakker te Hoorn had een vrouw en twee kinderen. Zijn vrouw stierf. Hij
beloofde haar op haar sterfbed de kinderen bij een buurvrouw, een braaf mensch,
uit te besteeden. Hij kwam die belofte niet na. Daarop begon het avond aan avond
op een bepaalden tijd te spoken. Er werd leven gemaakt, geschuifeld, gestampt
enzovoort. Hij sprak er den predikant over. Deze besloot te waken. Hij las daarbij
in den Bijbel. Op het bepaalde uur werd er gespookt.
“Wat is er van uw verlangen?” zei de dominee.
“Ik heb geen rust,” zei het spook, “voor mijn man zijn belofte omtrent de kinderen
vervuld heeft.”
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“Die zal vervuld worden,” zei de dominee.
Hij vertelde den bakker wat hij gehoord had. Deze heeft de kinderen bij de vrouw
uitbesteed en het spoken is opgehouden.

cbak0028 <sprookje> at 506b
Daar was eens een matroos, die Dronken Gerrit genoemd werd. Op een keer
aan wal zijnde, zag hij een tumult en een ophooping van menschen.
“Wat is hier aan de hand?” vroeg hij.
“O, daar is een oud wijf die van den steen gesneden moet, alias dood gemaakt,
omdat ze haar schuld niet betaalt.”
“Is het anders niet? Dan zal ik het wel betalen.”
Dit gebeurde en de vrouw was vrij. ’s Avonds uit de kroeg komend, kwam hem een
schim op zijde die op het oude vrouwtje geleek.
“Wat moet je?”
“Ik bedank je wel voor wat je gedaan hebt, en als het noodig is, kan je op mijn hulp
rekenen.”
“Loop naar den bliksem,” zei de matroos en liep weg.
Na een paar reizen begon hem het varen te verdrieten. Werken wilde hij ook niet,
dus sloot hij zich bij een rooversbende aan. Dit ging niet gemakkelijk. Eerst had hij
een proeftijd. Hij moest het hol bewaken en aardappelen schillen. Toen hij dit
eenige keeren gedaan had, hoorde hij zuchten van een mensch. Eerst was hij bang,
maar eindelijk ging hij het hol in. Daar vond hij een jonge vrouw in een gouden
kleed, levend van aardappelenschillen. Zij vertelde dat zij een gestolen konings-
dochter was. Hij besloot haar te bevrijden. Te dien einde stelde hij zijn makkers
voor eindelijk ook eens te mogen rooven, want dat men hem nu wel kon vertrou-
wen. Dit gebeurde. Avond op avond kwam hij met gouden ringen, diamanten
etcetera te huis. Toen hij genoegzaam vertrouwd was, ging hij in het hol, bevrijdde
de koningsdochter en ging met haar naar de stad. Haar kleed verkocht hij, kocht
daar een logement voor en trouwde met haar. Weldra kregen zij een kind.
Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te
hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit durfde haar evenwel niet terug
te brengen om de roovers. Op een goeden dag kwam een zeekapitein in de herberg.
Hij ging met Gerrit aan het praten. Daar vroeg de zeekapitein opeens van wie dat
portret was dat aan den wand hing.
“O,” zei Gerrit, “dat is van mijn vrouw: dat is eigenlijk een koningsdochter
(enzovoort, enzovoort). Ik durf haar niet terug te brengen om de roovers.”
De kapitein had vermoeden er op gehad, omdat de koning portretten van zijn
dochter had laten verspreiden. De kapitein besloot zelf de premie te verdienen. Hij
sloeg dus aan Gerrit voor met zijn vrouw op ’t schip thee te drinken. Gerrit deed
dit. Nu had de kapitein bevel gegeven dadelijk weg te zeilen en bovendien om
Gerrit, zoodra hij weer op dek kwam, overboord te gooien. Al heel spoedig
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bemerkte Gerrit dat het schip bewoog. Hij wilde weg. Op dek gekomen vroeg
men of hij overboord gegooid wilde worden of zelf springen.
“Dan spring ik liever zelf,” zei Gerrit, “maar het is zonde dat mijn mooie pak mee
naar de haaien gaat. Wie wil het ruilen voor een pikbroek enzovoort?”
Nu, dat wilde ieder en spoedig was Gerrit weer matroos. Hij sprong achter in de
boot die aan het schip bevestigd was en sneed die los met het mes dat in het pikpak
zat. Daarop had hij gerekend. Na lang zwerven kwam hij in een onbekend land.
Daar heerschte groote vreugde. Gerrit vroeg naar den reden. De koning gaf feest
omdat zijn dochter teruggekeerd was. Op het hooren van der koningsdochter
naam dacht hij opeens ook weer aan zijn kind dat achtergebleven was.
Opeens kwam een vrouwtje aan zijn zijde loopen en zeide: “Gij denkt: had ik nu
mijn kind maar.”
“Dat is zoo,” zei Gerrit, “maar hoe weet jij dat?”
“Ja,” zei ze, “ik ben het vrouwtje dat naar den bliksem kon loopen, maar dat heb
ik je vergeven omdat je een ronde zeeman bent.”
Gerrit kreeg zijn kind.
Hij drong door het volk en zeide: “Ik wil vandaag ook op het feest.”
Men lachte. Gerrit stond met zijn kind vooraan. Toen de koningsdochter hem
zag, bleef ze staan en gaf hem een goed drinkgeld, terwijl ze het kind kuste. Meer
durfde ze niet, want ze stond onder de macht van den zeekapitein.
Gerrit besloot audiëntie te vragen, nadat hij zijn kind had weggebracht. De ko-
ning wilde hem op dezen feestdag geen gehoor geven, doch de dochter drong aan.
Zij leidde hem aan tafel: vlak tegenover haar moest hij plaatsnemen. Nu stelde zij
voor dat ieder der gasten zijn wederwaardigheden zou vertellen. De zeekapitein
deed dit, maar vertelde Gerrits levensgeschiedenis. Zijn verblijf onder roovers,
zijn bevrijding van de dochter enzovoort, enzovoort, zooals hij die van dezen
gehoord had. Toen kwam de beurt aan de koningsdochter die verzocht haar geschie-
denis te mogen verzwijgen. Daarop was het Gerrits beurt. Hij vertelde dezelfde
geschiedenis als de kapitein. De koning vroeg of hij hem voor den gek hield.
“Nee,” zei Gerrit, “maar die kerel heeft u bedrogen.”
En zo vertelde hij zijn vlucht, omzwerving enzovoort. De koning vroeg zijn doch-
ter of dit waar was. Zij bevestigde het en Gerrit mocht met haar (over)trouwen en
zijn kind halen. De koning wilde de kapitein in de kokende olie laten duwen, doch
op smeeken van zijn dochter werd zijn hoofd kaal geschoren en werd hij zoo onder
de wolven in het bosch gestuurd.

cbak0029 <sage> sinsag 402
Een man leefde te Hoorn in groote oneenigheid met zijn vrouw. Hij stierf en
werd op De Keeren, een kerkhof buiten Hoorn , begraven. Na een poosje ging
zijn zoon, een soldaat die met verlof over was, ’s avonds buiten de stad wandelen.
In de buurt van het kerkhof zaten menschen. Hij groette ze. Even daarna hoorde
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hij zijn naam roepen. Hij keerde terug en vroeg wat men wilde, doch de menschen
beweerden hem niet geroepen te hebben. Hij liep dus weer door, doch werd weer
geroepen. Toen dacht hij dat men hem voor den gek hield en liep door tot op het
kerkhof.
Daar zei een stem tot hem: “Hein, wees beter voor je moeder dan ik geweest ben.”
“Dat beloof ik,” riep Hein.
“Geef mij dan de hand er op, dan kan ik rustig in mijn graf liggen,” zei de stem.
Aangezien Hein niemand zag, haalde hij zijn zakdoek uit zijn zak en zwaaide
ermee ten teeken van belofte. Opeens werd de zakdoek gegrepen en toen Hein
nogmaals zijn belofte herhaald had, losgelaten. De greep bleef echter aan de zak-
doek te zien en men beweert dat die zakdoek nog in de familie wordt bewaard.
De vader van mijn zegsman, die dit verhaal meermalen gedaan had, liep op een
goeden dag op de kermis. Daar zag hij een oude Hoornsche als kramer. Hij sprak
hem aan en deze bevestigde nogmaals, dat de zakdoek nog bestond.

cbak0030 <sage> sinsag 486
In Watergang woont een vrouw van dertig jaar. Voor twee jaar zat ze op een
avond alleen aan tafel. Opeens hoorde ze boven geraas alsof de turven omgegooid
werden. Aangezien ze niets bang was (?), ging ze in ’t donker de trap op. De turven
lagen nog netjes opgestapeld, maar ze zag een schim in de gedaante van een duif
vliegen. Een paar dagen later was haar broer dood. Dit was dus bepaald een voor-
teeken geweest.

cbak0031 <sage> sinsag 486
Eveneens heeft een ander Waterganger een paar dagen voor dat zijn dochtertje
in het kanaal is verdronken duidelijk hooren rommelen en stommelen in huis,
zonder dat ze de oorzaak wisten.

2-10-1899

cbak0032 <sage> sinsag 666
De heer Veldhuis en vrouw Van der Meulen aan de Zaan verstonden de zwarte
kunst. Bij den heer Veldhuis was een schilder te werk die telkens op een verboden
plaats waterde. Toen dat de heer Veldhuis verdroot, heeft hij gemaakt (hoe?) dat
de man niet verder dan een bepaalde plaats kon komen.

cbak0033 <sage> sinsag 486
In de omtrek van Broek krijgt de familie vooraf voorboden dat een familielid zal
sterven. Zonder aanleidende oorzaak breekt een spiegel, komt er een harde slag
tegen de muur, worden de deuren opengegooid, rammelen het blad met het zich
daarop bevindend servies, knagen de wormen in de bedstee enzovoort, enzovoort.
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cbak0034 <sage> sinsag 501
In de buurt van Uitdam en Zunderdorp waren bruggen waar ’s nachts om twaalf
uur zwarte katten poot aan poot dansten en de zoogenaamde kattendans uitvoer-
den.21

cbak0035 <sage>
Een vijftig jaar geleden was een dokter Scheffner in Ransdorp gevestigd. Hij
praktizeerde over iemand die langdurig ziek was en er zoogenaamd diep inlag. ’s
Nachts om twaalf uur een anderen patiënt bezoekend en langs den eersten gaand,
dacht hij: ik zal eens gaan kijken hoe hij het maakt. Dien dag was men daar juist tot
de conclusie gekomen dat de patiënt bekold was. Het kon toen niet anders of de
dokter was de kol, en men heeft den armen man bont en blauw geslagen.22

cbak0036 <sage> sinur 37a*
Er was naamsuitdeeling. Ieder verdrong zich op de secretarie. De een werd Dirk,
de ander Jan, Klaas etcetera genoemd. Jaapje werd ongeduldig en ging op de
teenen staan, zoodat zijn hoofd boven de andere uitstak.
“Krijg ik nog geen naam, burgemeester?”
Deze, hem niet kennende, riep: “Ja, kop.”
En sinds dien tijd noemt hij zich Jakob.

cbak0037 <sprookje> at 295
Kooltje vuur, rietje en boontje gingen wandelen. Alles ging patent tot ze bij
een sloot kwamen. Wat te doen?
“Wel,” zei het rietje, “ik ga over de sloot liggen; eerst wandelt boontje over mij
heen en dan kooltje vuur.”
Alzoo werd besloten. Boontje kwam aan den overkant, doch nauwelijks stapte
kooltje vuur op het rietje of dat begon te branden en het kooltje vuur viel in
het water. Toen moest boontje zoo lachen dat zijn buikje barstte. Dit is de oor-
sprong van de tweelobbigheid van het boontje.

cbak0038 <sage> sinsag 481
De met een helm geborenen zien (in hun verbeelding?) een lijkstatie aankomen.
Daarvoor vorderen ze eerbied en manen dan de lui aan om op zijde te gaan voor de
stoet, terwijl ze zelf geen haarbreed uitwijken. Ze zien de lijkstoet een dag voor
iemand sterft. Grietje Holleman bijvoorbeeld liep dan in de buurt van het huis
en zeide tegen groot en klein: “Opzij, daar komt de lijkstoet.”
Hetzelfde deed een andere vrouw, maar alleen tegen kinderen die ze dan geducht
kneep.23
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cbak0039 <sage> sinsag 489
G. Holleman liep langs een huis en keek telkens naar de goot en naar boven. Den
volgenden dag viel de schilder die te werk was van de leer af.24

cbak0040 <sage> sinsag 533
Bij Abeltje Jonker kwam een man. Die man zag ver in ’t land koeien.
“Wil ik die koe eens melken, terwijl ik hier zit?”
“Dat kan je niet.”
Hij ging zitten, maakte mines25 van melken.
“Let op dat de koe staat. Zie zoo, ik heb gedaan. Vort koe.”
De koe ging loopen. Toen de boer naar ’t land ging, was de koe al gemolken.
(De namen dienen om de geloofwaardigheid te bevestigen.)26

cbak0041 <sage> sinsag 489
Grietje Holleman heeft tegen een broertje van een Broeker dame gezegd dat
hij niet oud zou worden. Op zes-jarige leeftijd is hij overleden.27

17-10-1899

cbak0042 <sage> sinsag 333
Op de Adammerbrug (zie vroeger) zag een boer, die op een goeien nacht aan
kwam rijden, vurige oogen. Zijn paard durfde er niet voorbij. Kort daarop hoorde
hij een plomp in het water en daarop ging het paard ongestoord verder.

cbak0043 <sage> sinsag 502
Tusschen Zunderdorp en Durgerdam is een bruggetje. Daarop dansten katten
poot aan poot. Een boer werd gevraagd mee te dansen. Hij voldeed aan hun
verzoek.
“Wat heb jelui koude handen,” zei hij, en weg waren de katten.
Na hun vertrek zag hij twee bekers liggen en deze bekers worden nog in de kerk
te Durgerdam bewaard (?).28

cbak0044 <sage> sinsag 626
Een vrouw had een ziek sukkelend kind. Het was bekold, volgens de buren ken-
baar aan de rozen in de veeren van het hoofdkussen. Een zwarte kip werd gehaald.
Het hart uit het lijf gehaald. Dit hart vol met spelden gestoken en daarna kip, hart,
spelden en veeren gekookt. Op die lucht komt de kol af. De grootmoeder, geen
kwaad bewust, kwam even aanloopen en werd toen voor de kol uitgemaakt. Het
kind stierf.
(Zunderdorp)
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cbak0045 <sage> Informante uit Zunderdorp
In het jaar 1839 spookte het in een boerenwoning te Zunderdorp. Daar woonde
een zeker meisje bij haar grootmoeder. Dat meisje heette Alida Moezereen. Het
meisje had eenig geld. Iederen nacht werd ze mishandeld. Nu meende men dat de
grootmoeder haar bekolde. De gemeenteraad besloot zich met de zaak te be-
moeien. Er werd gewaakt door Dirk Broers, een oudstrijder van Waterloo,
gewapend met een scherpen graaf.29 Hij zag niets. Later door vijf personen die ook
niets zagen. Eerst dacht men dat het meisje het zelf uit ondeugd deed. Men heeft
haar handen en voeten gebonden en in de bedstee te slapen gelegd. Dit hielp niets.
Zij riep steeds: “Ik voel het komen, daar komt het weer aan.”
’s Morgens vroeg, ’t was winter, zagen zij een witte gedaante gaan. Zij zijn het
gevolgd tot aan het Achtergat (Broekermeerdijk). Daar verdween het en men
heeft het nooit meer gezien. Kort daarop stierf de grootmoeder en men heeft na
dien tijd niets meer van het spook bemerkt.
Nota bene: De grootmoeder was niet in de kamer wanneer de wakers er waren. Als
de wakers bij het bed gingen kijken, werd het licht uitgeblazen. Het kwam het
meisje bij de beenen aan.30

cbak0046 <sage> sinsag 401
Te Durgerdam was een pottenwinkel, tevens turfzaak. Daar werden des nachts
alle deuren opengesmeten. Men wist niet wat het beteekende. Eindelijk werden de
potten en pannen ook van de planken gegooid. Toen werd besloten het huis af te
sloopen en toen vond men een kistje met geld. Daarna werd niets meer gehoord.
Het geld hebben de menschen met de armen gedeeld.

cbak0047 <sage> sinsag 333
In een ander huis was een raampje waarvoor iederen nacht een gezicht met vurige
oogen werd gezien. Ook liep er ’s nachts een groote zwarte hond; velen durfden er
niet voorbij. Eén boer wel, en hij gooide den hond met een mes. De hond vluchtte,
maar het mes was niet meer te vinden.
Een jaar later ging hij naar de Hoornsche markt. Hij bestelde in een herberg een
boterham en kreeg daarbij het bewuste mes. Kort daarop ontving hij een briefje,
dat hij niet weer met een mes moest gooien, want dat het dan zoo goed niet zou
afloopen.

cbak0048 <sage> sinleg 46
In Edam zou men De Groote Kerk bouwen. Maar waar? Dat was de vraag. Het
wapen van Edam was een stier en daarom besloot men dit beest te laten beslissen.
Een stier werd aangekocht en waar die de volgende dag liep, daar zou de kerk
gebouwd worden. Den volgenden dag zat het beest in de sloot. En zoo komt het
dat De Groote Kerk boven een sloot staat.



228 De volksverhalen

cbak0049 <sage> sinsag 291
Een jongen in de Haarlemmermeer werd iedere nacht door de nachtmerrie ge-
reden. Door een eenvoudig raadje is hij er afgekomen. Hij moest een mes op zijn
buik binden met het scherp naar boven. Dit is gebeurd en hij is verlost.

cbak0050 <sage> sinsag 1266
In de Haarlemmermeer waren enkele lui aan ’t graven. Zij vonden een kist met
geld. Toen de kist nagenoeg boven was, vloekte er een. De kist ontgleed hun en
zakte zoo diep, dat hij nooit is teruggevonden.

cbak0051 <sage> sinsag 626
Toen de kerk op Landsmeer vernieuwd werd, was er een vrouw wier kind ook
bekold was. ’s Nachts om twaalf uur zagen de ouders schaduwen op en onder het
wiegekleed. Het hoofdkussen werd geopend. Daarin waren rozen. De veeren
werden in een pan gekookt. Toen men er mee bezig was, kwam de kol om te vragen
of ze er in mocht. Ze had brandwonden in het gezicht.

cbak0052 <sprookje> at 775
Uw Zaansche verhaal van het staafje dat alles in goud veranderde, heb ik [...] als
variant [...]:
De eerste vrouw ging binnen spinnen, de tweede hebzuchtige vrouw vroeg als
belooning dat al wat zij aanraakte in goud zou veranderen. Die wensch werd
vervuld. Doch nu veranderde de koffie, het water, het brood en de aardappelen,
kortom alles in goud en is zij van honger en dorst gestorven.

26-10-1899

cbak0053 <sprookje> at 563
Het verhaal van het tooverservetje hoorde ik aan de Zaan aldus:
Een molenaar had drie zoons. De oudste erfde na zijn dood de molen, de middelste
het huis. De jongste slechts de ezel. Mismoedig trok hij de wijde wereld in. Eensklaps
vertelde het ezel welke toovermacht hij bezat. De eigenaar had maar te zeggen:
“Ezeltje ra, tafeltje sta” en keur van spijzen werden opgedischt. Hierdoor was hij
uit de nood gered. Ook kon de ezel dukaten kakken en komt er een knuppel in de
zak bij, die in geval van nood de lui afroste, wanneer de eigenaar beval “knuppel uit
de zak”. Doch de zwakke beenen konden de weelde niet verdragen en hij verwaar-
loosde het ezel, dat tenslotte stierf en hem in armoede achterliet.31

cbak0054 <mop> Willem Bakker at 1855
Een jood kwam te laat voor de trekschuit. Op zijn plaats gekomen, had hij pijn in
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de zijde door het harde loopen.
“Ge moet uw milt laten uitsnijden,” zei een notaris tot hem, “dan kunt ge harder
loopen.”
“O,” zei de jood, “ik ben zoo bang voor snijden; anders had ik mijn geweten wel
uit laten snijden en was notaris geworden.”
(Mij meegedeeld door wijlen mijn vader (een Hoornsche) in mijn kinderjaren)

cbak0055 <mop> at 1833a
Een dominee preekte. De meid kwam te laat in de kerk. Juist was hij zoover dat hij
zeide: “En wat zei Abraham?”
“Dat je eerst het oude moet betalen, anders kan je geen vleesch meer krijgen,” zei
de meid.
(Koog)

cbak0056 <mop>
Een officier, een rechter en een dominee kwamen in een herberg waar slechts één
bed meer over was. Alle drie waren moei. Ieder wilde het dus hebben. De waard
moest beslissen. Hij vroeg wie en wat zij waren:

22

C. Bakker tijdens zijn studententijd.
(Foto privébezit Chr.L. Rümke jr., Amsterdam)
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“Ik heb zes jaar in A in garnizoen gelegen,” zei de officier.
“Ik heb acht jaar in B de rechtbank gezeten,” zei de rechter.
“Ik heb tien jaar in C als dominee gestaan,” zei de dominee.
Aangezien nummer één gelegen, nummer twee gezeten en nummer drie gestaan
had, kreeg de predikant het bed.
(Zaan)

cbak0057 <mop> C. Bakker at 1829
Het verhaal van Sint-Rochus Kerk hoorde ik aldus. Een pastoor haalde
onwelvoegelijke dingen uit met een non. Ze waren beide naakt. Ze werden over-
vallen en gingen als heiligenbeelden staan. De kerk ging aan. Met de non ging het
goed, doch toen vrouwen en meisjes bij den nieuwen heilige kwamen bidden,
kreeg hij een erectie en sloeg per slot van rekening een deserteur; waarop men zei
dat een wonder was gebeurd.
(Studententijd)32

cbak0058 <mop>
Een boer kwam dronken thuis. Zijn vrouw had brij gegeten en zich bloot gewoeld.
Hij lag met zijn gezicht tegen haar partes posteriores.
“Wat heb je gegeten vanmiddag, lief?”
Prrrt.
“Zoo bot?”
Prrrt Prrt.
“Tarrebot? Nou, je kunt lekker gegeten hebben, maar je ruikt leelijk uit je adem.”
(Zaan)

cbak0059 <mop> vdk 1349n**
Een dokter schreef een Poep33 voor zijn vrouw een drankje voor: “Alle uren een
lepel: vooraf goed omschudden.”
Den volgenden [week] was de vrouw dood.
“Ja,” zei de Poep, “ze kon het schudden niet verdragen.”
Hij had haar namelijk goed dooreen geschud.
(Zaan)

cbak0060 <mop> sinat 1697*
Een dokter ging over een Poep.
“Ben je al afgeweest?”
“Ik ben nog kants nicht ab gewest.”
Sterker medicijnen.
“Ben je nu afgeweest?” vraagt de dokter.
“Ik ben nog ganz nicht abgewest.”
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Derden dag weer sterker.
“Weer nicht abgewest.”
“Kerel, nou moet je schijten al ben je een paard.”
“O, geschissen hab ik al lang, maar ik ben nog niet van ’t bed afgeweest.”
(Zaan)

cbak0061 <mop> Willem Bakker
Professor Olivier zat met drie studenten in de trekschuit. Ze besloten hem voor
den gek te houden. De schipper vroeg de namen op.
Student nummer één zei: “Ik heet olie één.”
Student nummer twee zei: “Ik heet olie twee.”
Student nummer drie zei: “Ik heet olie drie.”
De schipper dacht, dat het om hem te doen was en zei er niets op. Toen kwam hij
bij den professor.
“Hoe heet u?”
“Olivier,” zei hij.
Doch toen werd de schipper kwaad: “Dat die jongelui nu zoo flauw waren, dat
ging er door, maar zoo’n ouwe kerel moest zich schamen.”
(Zaan of Hoorn. Wijlen mijn vader)

cbak0062 <mop> at 1293
Een dronken man moest piesen. Hij kwam onder een goot te staan. Het regende
hard en de goot liep flink. Hij hoorde het kletteren. Zoo stond hij een half uur.
Toen zei hij: “Ik wist wel dat ik veel gezopen had, maar zooveel! O God, houdt het
dan nog niet op?”
(Zaan)

cbak0063 <mop> at 1336
Twee Poepen zagen de maan in het water schijnen.
“Een kaasje,” zei de een.
“Dat moeten wij ja bewaren.”
De een hield de ander aan de beenen vast en liet hem zakken. Al dieper en dieper,
totdat hij verdronk.
(Zaan)

cbak0064 <mop> at 1276
Een andere Poep zette de vaarboom34 tegen de boom35 van het schuitje in plaats
van tegen de wal en verwonderde zich dat hij niet vooruit ging.
(Zaan)
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cbak0065 <mop> sinat 1697*
Een ander [= een Poep] reed schaatsen. Hij kwam bij een bijt.
“O je, o je, was soll dasz?”
“Krissen,” zei iemand.
“Ik kan niet krissen krassen.”36

En meteen ging hij de bijt in.
(Zaan)

cbak0066 <mop> sinat 1793
Daar was eens een jongen die naar zee wou. Hij verhuurde zich op een schip. Voor
hij vertrok ging hij afscheid nemen van den dominee.
“Nou jongen,” zei dominee, “doe je best. Zorg dat als je weerom komt, dat je het
kompas kent.”
“Daaraan zal niets mankeeren.”
“Goed, dan krijg je als je het kent een spekpannekoek.”
De jongen ging op reis, keerde terug en ging naar dominee.
“Ken je het kompas?”
“Beter dan u het Onze Vader.”
“Laat hooren.”
Eerst hij het kompas opgezegd, toen dominee het Onze Vader.
“Nou van achteren af op,” zei de jongen.
Dat kon dominee en dan won hij het.37

cbak0067 <mop> at 1855
Een pastoor had mooie bloemen in zijn tuin.
Zijn buurman, een jood, zei: “Mijnheer pastoor, wat heb je mooie bloemen. Mag
ik ze er eens zien?”
“Jawel.”
“Mag ik ook vragen welke bloem dat is?”
“Dat is de heilige Maria,” zei de pastoor terwijl hij op een aster wees.
“Aardig,” zei de jood, “en wat is dat?”
Hij wees op een roos.
“Dat is de heilige Petrus.”
“En wat is dat?”
Hij wees op een pioenroos.
“Dat is de heilige Paulus.”
“Aardig, heel aardig,” zeit de jood, “en wat is dat?”
Hij wees op een brandnetel.
“Nou, dat zou jij niet weten?”
“Nee gerust, ik geloof dat u het ook niet weet.”
“Nou nog mooier: ’t is een brandnetel.”
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“Neen,” zeit de jood, “dat is nou de heilige Mozes: die is bij ons in eere. En weet
je wat nou het aardige is? Aan al jouw heilige bloemen ken je je gat afvegen, maar
dat zal je van onzen ‘heiligen’ Mozes wel laten.”

cbak0068 <mop> at 1855
Een jood wou met de trekschuit mee. Hij kwam te laat.
“Och schippertje, schippertje, laat me toch mee.”
“Neen.”
“Och toe, dan zal ik je wat vertellen wat ik niet weet, wat jij niet weet en wat het
geheele gezelschap niet weet.”
“Nou, vooruit dan, smous.”
Hij gaat zitten slapen. De schipper komt om geld.
“Waar blijf je nou met je verhaal?”
“O ja, dat is waar ook. Nou, laat dan je kouseband maar zien schippertje.”
“Och, wat zou dat, smerige smous?”
“Neen, anders kan ik niet vertellen.”
De schipper maakt zijn kouseband los; de jood ook.
“Kijk,” zeit ie: “Jouw kouseband is net zoo een eindje langer als mijne. Dat wist jij
niet, dat wist ik niet en dat wist het heele gezelschap niet.”

cbak0069 <mop> at 1855
Een pastoor plaagde altijd een jood. Op een goeien dag ging deze, terwijl ze weer
samen in de trekschuit zaten, slapen.
“Waar droom je nou weer van, jood?”
“Ik droom van de arke Noachs. De ark is klaar, Noach zit te dutten. Daar wordt
gebeld.
‘Kijk ers wie er is, Sammetje.’
‘Het is de leeuw.’
‘Heeft hij zijn wijfje bij hem?’
‘Ja vader.’
‘Laat binnen komen, Sam.’
Er wordt weer gebeld.
‘Wie is daar, Sammetje?’
‘De vlooi, vader.’
‘Heb hij zijn wijfje bij hem?’
‘Ja vader.’
‘Laat binnen komen, Sam.’
Er wordt weer gebeld.
‘Wie is daar, Japhet?’
‘De pastoor van Breukelen, vader.’
‘Heb hij zijn wijfje bij hem?’
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‘Neen, vader.’
‘Dondert hem van de plank.’”

cbak0070 <mop> at 1855
Een jood en een pastoor zaten in een trekschuit. Pastoor zat te dutten.
“Waarvan droomde ge?” zei de jood.
“Och, ik was in de jodenhemel, en een vuile rommel dat het daar was en een lawaai
van al die joden en een stank van al die uien.”
Een poos later droomt de jood.
“Waarvan droomt ge?”
“Ik was in de christenhemel. En prachtig dat het daar was, pastoor. Fauteuils en
kanapé’s, kleeden en gordijnen, wierook, prachtig alles verlicht. En zoo netjes alles
en niets geen lawaai. Alles even stil, want er was geen mensch in.”
De pastoor was overtroefd.

cbak0071 <mop>
Teun had een groote neus. Daarmee werd hij dikwijls geplaagd.
Op een goeien dag vroeg hij: “Weet ge wel hoe ik aan die neus gekomen ben?”
“Neen, vertel dat er eens.”
“Nu, ik was bijna geheel geboren, maar zonder neus. Ik maakte Onze Lieve Heer
daarop attent.
‘O,’ zei Hij, ‘dat is waar. Nu, ik zal je laten uitzoeken.’
En zoo kwam ik in het land waar veel neuzen waren. Ik zocht er een uit als
mijnheer A.
‘Die moet je niet nemen,’ zei Onze Lieve Heer.
Toen als mijnheer B enzovoort, enzovoort. Geen van alle werd door Onze Lieve
Heer goedgekeurd. Tenslotte wees Hij op den grooten dien ik nu heb.
‘Maar die is zoo groot,’ zei ik, ‘waarom mag ik zoo’n andere niet hebben?’
‘Wees wijzer man,’ zei Onze Lieve Heer: ‘Jou is een goede neus en de anderen
zijn maar snotneuzen.’”
Of ze leelijk keken.

cbak0072 <sprookje> at 720
Een jongetje had een stiefmoeder. Om een vergrijp werd hij geslacht. Van het
vleesch werd soep gekookt. De beentjes werden buiten gegooid. De heele familie
at van de soep. Van de beenen groeide een vogeltje dat praten kon. Iederen dag
kwam het bij huis en zong:
“Mijn moeder heeft me geslacht,
Mijn vader heeft me gegeten,
En mijn zusje heeft mijn beentjes
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Onder den lindeboom gesmeten.”
(Friesland)38

cbak0073 <mop>
Een pastoor had twee meiden. Eens was hij op het altaar om een licht verlegen. Hij
beval de eerste meid een kaars te brengen.
Deze bracht hem en zeide: “God schenke u het eeuwige licht.”
Dat vond pastoor zoo aardig, dat hij haar een rijksdaalder gaf.
Een poos later was hij om vuur verlegen. De tweede meid moest dat brengen.
Ook iets willende verdienen, zei ze: “God schenke u het eeuwige vuur.”
Als belooning werd ze van de trappen gesmeten.

cbak0074 <mop> at 1739
Een kostersvrouw haalde onwelvoegelijke dingen uit met een pastoor. Op een
goeden dag werd de koster ziek. Hij besloot met zijn urine naar een pieskijker te
gaan. Zijn vrouw brak evenwel het fleschje. Om geen onaangenaamheden te krij-
gen, deed ze haar eigen water in een flesch en gaf dit den koster mee. Het advies van
den pieskijker was dat de patiënt zwanger was. Hij geloofde er niets van, maar
moest eindelijk berusten toen de pieskijker zei dat er geen mis op was. Onderweg
moest hij een groote boodschap doen. Juist vloog er een haas op.
“O,” riep de koster, “mijn kindje, ben je daar? Ik ben je vader, loop zoo hard niet
weg.”

cbak0075 <mop> sinat 1575
Benjamin de scharenslijper te Zaandam was te lui om te werken en beriep zich als
excuus daarvoor op de uitspraak van de Bijbel dat de raven wel brood zouden
brengen.39 Eindelijk begon iemand dat te verdrieten en hij besloot te spoken.
’s Avonds riep hij uit de schoorsteen: “Benjamin, waar zijt gij?”
Benjamin werd benauwd en riep: “Ja, Heere, hier ben ik.”
“Benjamin, gij zult werken,” zei de stem weer.
“Ja, Heere, ik zal,” riep Benjamin in zijn angst.
Sinds dien tijd slijpt hij weer scharen en messen.

cbak0076 <mop> C. Bakker
Een zeer triviaal verhaal uit mijn studententijd luidt aldus: Een man droomde dat
hij in den hemel was. Petrus leidde hem rond. Hij zag overal lichtjes.
“Wat zijn dat voor lichtjes?”
“Dat zijn de levenslichten der menschen.”
“Maar het eene vetpotje is volder dan het andere.”
“Ja, de leege zullen weldra uitgebrand zijn en dan sterft de persoon wiens levens-
licht het is.”
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“Wat is mijn licht?”
“Dat.”
Dit potje was circa leeg.
“En wat is dat mijner vrouw?”
“Dat.”
Dit was bijna vol. Toen Petrus zich omdraaide, doopte hij zijn vinger in zijn
vrouws potje en liet dit in het zijne uitdruipen. Opeens kreeg hij van Petrus, die
het bemerkte, een klap en werd wakker. Tot de werkelijkheid teruggeroepen,
bemerkte hij dat hij van zijn vrouw een klap had gekregen, nadat hij het vocht uit
haar vagina in haar mond had laten druipen.
(Ik zou dit niet schrijven als er mogelijk niet een ander verhaal aan ten grondslag
kon liggen).

cbak0077 <sprookje> at 2
Van een vos, die den beer visschen leerde, kent u zeker? De beer hengelde met zijn
staart. De staart vroor in het ijs, knapte af en daarom heeft de beer zoo een korte
staart.

cbak0078 <sprookje> at 123
Van den wolf met de zeven geitjes, kent u zeker? Toen de wolf successievelijk zijn
stem veranderde en eindelijk zijn poot in het meel stak en toen binnengelaten
werd. Het jongste geitje bleef gered, omdat het in de staartklok kroop.

cbak0079 <mop> at 1555
Een pastoor kreeg ieder jaar een anker40 wijn. Het vat werd gevuld door de boeren
die ieder een flesch daar in gooiden.
Een van hen dacht: “Ik zal maar water nemen, dat merkt men toch niet op al die
fleschen.”
Zoo dacht nummer twee en drie er ook. Per slot van rekening had pastoor niets dan
water gekregen.

cbak0080 <mop>
Samenspraak A en B; B moet zeggen “ik ook”.
A: “Ik ging er eens over een eerste hek.”
B: “Ik ook.”
A: “Ik ging er eens over een tweede hek.”
B: “Ik ook.”
A: “Ik ging er eens over een derde hek.”
B: “Ik ook.”
A: “Ik graafde daar een kuiltje.”
B: “Ik ook.”
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A: “Ik scheet er in.”
B: “Ik ook.”
A: “Toen kwam er een kraai en die pikte erin.”
B: “Ik ook.”
Hilariteit.

cbak0081 <sprookje> at 555
Er was een visscher die een groote visch ving. De visch smeekte om zijn vrijheid
met belofte alle wenschen te vervullen. De visscher vroeg evenwel niets. Zijn
vrouw, hebzuchtiger dan hij, dwong hem aan den visch successievelijk om lekker
eten, een mooi huis, geld etcetera te vragen. Dus liep de visscher naar de zee en
zeide:

“Vischje, vischje in de zee.”
“Wat blief je, mannetje Tinteletee?”
“Vrouw Hillebil wil niet wat ik wil.”

“Wat wil ze dan?”

Lekker eten, mooi huis, geld. Ten slotte wil ze koningsdochter of zelf God worden.
Dan zegt de visch:

“Gekke zot,
Loop met je vrouw

In de piespot.”

Dit is mij door een Zeeuwsche meegedeeld. Ook hier is het bekend, doch als
schoolverhaal uit het leesboek Rood wit en blauw.

cbak0082 <sprookje>
Een houthakker was met zijn zoon in ’t bosch. Daar vonden ze een zieke jonge
arend. De jongen verpleegde hem dagelijks en werd zoo met hem vertrouwd, dat
hij op hem ging zitten als hij begon vliegen te leeren. Eindelijk maakte hij heele
tochten met het dier. Als hij floot, kwam de arend altijd aangevlogen. Hij moest
mee naar Rusland. Toen hij achtervolgd werd door kozakken, zeide hij tegen zijn
makker: “Voor zooveel geld zal ik vliegen”. Toen klom hij op de toren, floot zijn
arend en vloog met hem weg en kwam met een zak met geld thuis.41

cbak0083 <mop> at 805
Petrus bewaarde de hemel. Het beviel Jozef goed. Alleen vond hij het vervelend
dat hij geen drank kon krijgen. Petrus liet hem uit. Jozef kwam dronken thuis.
Petrus knorde.
Tweede dag: zelfde geschiedenis.
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Derde dag: Petrus wil hem niet in laten.
“O,” zegt Jozef, “als ik er niet in mag, neem ik mijn Zoon uit de zaak en dan
verloopt je heele standje.”
(Nogmaals: ik schrijf die profane dingen, omdat ik niet weet of er soms een andere
gezonde kern in zit.)42

cbak0084 <sprookje> at 660
Een boer had een slechte maag. Op advies van de dokter werd zij uitgesneden,
schoongemaakt en op het hek te drogen gehangen. Een kat at hem op. Nu werd een
geit geslacht en de maag aan de boer gegeven. Sinds dien tijd had hij geen maagpijn,
maar riep steeds: “Mè mè.”

cbak0085 <mop> at 1676*
Een Poep wou dokter worden. Dokter wilde het uit zijn hoofd praten. Dat ging
niet.
“Nu, ga dan morgen maar mee.”
Dokter bezocht vooraf de patiënten:
“Als ik morgen na je urine vraag, geef je me brandewijn in een schoone pot, als ik
om de ontlasting vraag een stuk koek in de pot, als ik na de fluimen vraag eiwit met
suiker.”
Den volgenden dag werden de patiënten bezocht met den Poep. Dokter vroeg na
alles en proefde van alles.
Toen den daaraan volgenden dag de Poep moest proeven, ging het met de urine
goed, maar voor de rest paste hij. En zoo is hij nooit dokter geworden.

cbak0086 <mop> at 1424
Een pastoor was te vrij met de vrouw van een boer. De boer betrapte hem.
“O,” zei de pastoor: “Gij hebt wel een kind verwekt bij uw vrouw, maar het had
geen hoofdje en dat heb ik er bijgemaakt.”
Den volgenden dag waren bij pastoor alle koeien de kop afgesneden. Pastoor
beklaagde zich.
“Och,” zei de boer, “dat is voor jou niks: jij kunt wel andere koppen maken.”

cbak0087 <sprookje> C. Bakker at 922
Een herdersjongen stond bekend goed gedachten te kunnen lezen. Hij moest bij
den koning komen. Hem werd gevraagd, hoeveel water er in de zee was.
Het antwoord luidde: “Een tobbe vol, als de tobbe maar groot genoeg is.”
Hoeveel sterren er aan ’t firmament zijn? Hij vroeg een wit papier, bespikkelde die
vol met stippen en zei: “Zooveel.”
Toen men het niet gelooven wilde, zei hij: “Tel het dan maar na.”
De derde vraag die er bij was, ben ik vergeten. Hij werd natuurlijk goed beloond.
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cbak0088 <mop> at 1355c
Als een paartje onder een boom onwelvoegelijke dingen uithaalt en het meisje
vraagt: “Wie zal er casu quo voor de kleine zorgen?”
En de jongen zegt: “Hij die daarboven is, zal er voor zorgen.”
Zegt hij, die in den boom zit: “Ik zou je lekker?!”

cbak0089 <mop> at 1322
Een schoolmeester vergaderde vaak met de boeren in de herberg.
Als hij zijn glas uitdronk, zei hij altijd: “Santé.”
“Wat beteekent dat toch?” zei een boer tegen een ander.
“O,” zei die: “Al had je je vader en je moeder vermoord, kon hij je niets leelijkers
wenschen.”
Toen de meester de volgende dag weer “santé” zei, werd hij begroet met een pak
slaag en de woorden: “Je vaar santé, je moer santé en je heele familie santé.”

17-11-1899

cbak0090 <mop> at 1319
Een boerejongen kocht in Amsterdam een kokosnoot. Aangezien hij niet wist
wat het was, vroeg hij het aan een jood en kreeg ten antwoord: “Een olifantsei.
Daar moet ge twaalf uur op broeden, dan komt er een jong olifantje van.”
Thuis gekomen zette het jonge mensch zich neder om te broeden. Nu eenige uren
gezeten te hebben, vroeg hij aan zijn meisje of die eens wou voelen hoe het ging.
Triomphantelijk riep die na een poos: “Ik voel het snuitje al.”
(Broek)

cbak0091 <sprookje> vdk 777a*
Het mannetje in de maan is ontstaan doordien een houthakker op zondag hout
hakte en nu in den maan gejaagd werd.
(Zunderdorp)

cbak0092 <mop> at 1691
Twee bedelaarsjongens vroegen ergens nachtverblijf. Dit werd gegeven. Zij kregen
een bord brij samen. Dit was hen tekort. Toen de boer en boerin sliepen, ging één
het bed uit en zocht de brij. Hij verdwaalde echter en kwam bij het bed der boerin.
Toen hij (zij had zich bloot gewoeld en lag met de billen vooruit) een lepel toestak,
liet zij een wind.
Hij, denkend dat het zijn broer was, zeide: “Je hoeft niet te blazen; ze is koud.”
Bij de tweede schep de zelfde scène.
Toen werd de jongen boos en gooide de pan met brij naar zijn broer (zoo als hij
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dacht), waarop de boerin wakker werd. Hij vluchtte toen in zijn bed.
De boerin maakte haar man wakker: “O man, ik ben zoo aan den dunne, het heele
bed drijft al: de brij is er uitgekomen zooals ze erin gegaan is.”
De jongens werden om dokter gestuurd, maar zijn niet weerom gekomen.
(Zunderdorp)43

cbak0093 <mop>
Twee dronken lui moeten allebei hun natuurlijke behoefte doen, doch hadden de
kracht niet meer om recht op te zitten. Ze besloten rug aan rug te gaan zitten. Bij
vergissing haalde de één evenwel zijn buurmans pantalon onder zijn achterste.
Deze knoopte de beladen broek vast.
Den volgenden dag vroeg de eene buurvrouw aan de ander: “Heeft jouw man zich
ook zoo bevuild?”
“Neen.”
“Mijn man wel, maar het wonderbaarlijke is: hij heeft bruine boonen gegeten en
worteltjes gescheten.”
(Zaan)

cbak0094 <mop>
Een man deed zijn behoefte bij een heg. Iemand die daar achter werkte, zag dit,
stak zijn spa onder de heg door en ving de s.t.r.ont op. Toen de ander gedaan had,
moest hij eens zien wat hij verricht had, maar was doodelijk ontsteld toen hij
bespeurde dat er niets was. Hij heeft het nooit begrepen.
(Zaan)
Tusschen twee haakjes, een gewoon slot aan dergelijke verhalen is: En toen kwam
een varken met een lange snuit en nu is het verhaaltje uit. Of: De hoorder zegt: ja,
wie het het laatst verteld heeft, leeft nog.

cbak0095 <mop> C. Bakker
Een boer en boerin hadden twee meiden die onaneerden met een kaars. Dit kwam
een boerejongen te weten. Hij verhuurde zich als meid. Na korten tijd waren de
meiden zwanger. De vroedvrouw moest komen en alledrie onderzoeken. Toen
wist de jongen geen raad. Hij nam een pikdraadje, deed dit om zijn penis, haalde
dit tusschen zijn beenen door en bond het om zijn hals vast. De vroedvrouw
kwam. Nummer één bevond zij zwanger. Nummer twee dito.
Maar toen ze nummer drie zou onderzoeken, kreeg hij door het kittelen een
erectie, het touwtje brak en de vroedvrouw riep: “O God, die is het verst heen; het
kind zit verkeerd en daar is het armpje al.”
(Leiden)
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cbak0096 <mop> at 1735
Een pastoor had een boer voor de biecht te veel geld afgenomen. Er ontstond ruzie.
De zaak werd aldus opgelost, dat degeen die het eerst den volgenden morgen de
ander goeden morgen zou wenschen de zaak gewonnen zou hebben.
De pastoor was te vrij met een non. Hij ging er ’s avonds heen. De boer achtervolgde
hem, klom in een boom en kon door een bovenluik zien wat er binnen gebeurde.
Na eenige preludia stelde de pastoor aan de non voor dat Mozes nog eens in het
biezen kistje zou gaan. Dit gebeurde. ’s Morgens vertrok de pastoor heel vroeg.
Nauwelijks kwam hij buiten, of de boer riep: “Goeden morgen.”
Pastoor schrok en zei: “Kerel, zit je daar allang?”
“O ja, ik zat er al toen Mozes in het biezen kistje lag.”
Hij kreeg zijn geld terug.
(Rijp)44

cbak0097 <mop> C. Bakker
Dit herinnert mij [aan] het volgende:
Een oppasser van een officier vrijde met diens keukenmeid. Onverwachts kwamen
mijnheer en mevrouw thuis. De oppasser ging in de kast.
Mijnheer zei tegen mevrouw: “Laat ons de inneming van Sebastopol vertoonen.”
Beide ontkleedden zich en weldra was de stad in staat van beleg. Doch nu kunnen
er twee slotten aan gemaakt worden:
a. Toen de luitenant “voorwaarts” commandeerde, begon de soldaat te trommelen,
en ontvluchtte, toen belegeraar en belegerde achter de gordijnen vluchtten.
b. De soldaat zag alles af, maakte goede sier met de meid en kwam den volgenden
dag te laat op het appèl. Gevraagd waar hij geweest was, zeide hij: “Bij de inname
van Sebastopol.” Kwijtschelding van straf volgde.
(Leiden, Zaan)

cbak0098 <mop> C. Bakker
Een meisje vroeg haar moeder successievelijk wat een sodemieter, een penis en
testes waren. De moeder noemde dat een pastoor, een wandelstok en een hoed.
Toen pastoor den volgenden dag kwam en aanbelde, opende het meisje de deur en
zeide: “Dag sodemieter, zet je lul maar in de standaard en hang je klooten hier maar
op en ga dan maar naar binnen bij moeder.”
(Leiden, Zaan)

cbak0099 <mop>
Een pastoor reed met een wagen. De koetsier hield even op en liet het paard piesen,
daarbij fluitende.
“Waarom fluit ge?” vroeg de pastoor.
“Dan piest het paard gemakkelijker.”
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C. Bakker als student.
(Foto privébezit Chr.L. Rümke jr.,
Amsterdam)
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“O, dan moet je dat bij mij ook eens doen,” zei de pastoor, “want het gaat bij mij
altijd zoo lastig.”
De pastoor steeg uit en ging staan om te wateren. Uit wellevendheid draaide de
koetsier zich om en floot. De pastoor begon te persen, maar poepte daarbij in zijn
broek.
“O,” riep de pastoor, “dat is gemeen: ge fluit den verkeerden kant uit en nu poep
ik in mijn broek.”
(Broek)

cbak0100 <mop> at 1537
Een generaal had een oogje op een schoenmakersvrouw. Toen haar man vertrok-
ken was, ging hij binnen. Onverwachts kwam de schoenmaker thuis. De generaal
kroop onder de tafel. De schoenmaker ging op de tafel zitten en hamerde er lustig
op los. Doordien er een gat in de tafel was, en hij het hoofd voor een kei hield, sloeg
hij de generaal dood. Hiermee verlegen zette hij de generaal op de plé. De buurman
moest ook op de plé en toen de generaal er niet afkwam, werd hij boos, rukte de
deur open, sloeg de generaal, en dacht toen dat hij hem doodgemaakt had.
Hij naaide hem in een zak en bracht hem het bosch in. Daar zag hij roovers die een
kist geld begroeven. Toen ze vertrokken waren, deed hij de generaal in de kist en
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nam het geld en diens kleeren mee. De roovers waren boos toen ze het nakende lijk
’s avonds vonden. Ze gingen naar een boer die een varken geslacht had. Ze haalden
het varken weg en hingen de generaal in de plaats. Een der kinderen vroeg om de
staart van het varken. Die werd afgesneden en gebraden. Den volgenden dag werd
de vergissing bemerkt. De generaal werd op een blinden ezel gebonden, in een oud
pak gestoken en de stad ingejaagd. De ezel liep in een pottenwinkel. Alles stuk. De
koopman gaf den berijder een klap dat hij dood was. Wat te doen?
Hij zette hem in een urinoir. Daar kwam een matroos. Deze begon het te vervelen
dat de ander er niet uit kwam, gaf hem een klap zoodat hij omtuimelde. Dit zag een
agent en de matroos werd als moordenaar opgepakt.
(Broek)

cbak0101 <mop>
Een jongen droeg steeds een broek met een klap. Hij liet zich toen een andere
pantalon maken.
“Hoeveel el heb ik daarvoor noodig?”
“Tien el.”
De broek werd gemaakt, maar de kleermaker had maar drie el noodig en stuurde
de andere zeven el weerom. De jongen ging naar zijn meisje. Onderweg moest hij
zijn behoefte doen, doch vergat zijn gulp vast te maken uit ongewoonte. Hij kwam
bij zijn meisje.
“Nou,” zei hij, “hoe staat hij?”
“Heel goed,” zeide het meisje.
“Zoo,” zei de jongen, “en nu heb ik nog zeven el thuis.”
(Broek)

cbak0102 <mop> at 1855
Een jood had een scheur in zijn broek. Zijn hemd hing eruit.
“O smous, je hemd hangt uit je broek,” zei iemand.
“’k Wou dat er vijftig el uithing,” zei de jood, “dan had ik negotie.”
(Zaan)

28-11-1899

cbak0103 <mop> C. Bakker
Een juffrouw gaat voorbij een vischwinkel. Haar hondje steelt een krab.
“O juffrouw,” roept de vischman, “fluit je hondje.”
“Neen, fluit jij je krab,” zegt de dame.
“Krab jij je fluit,” is de dupliek.
(Leiden)
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cbak0104 <mop> C. Bakker
Een oud-kapitein stond bekend om zijn trivialiteit. Hij kon geen mop vertellen of
hij was triviaal. In gezelschap sloeg men hem dan ook liefst over. Eens viel hem
evenwel een gewoon verhaal in. Hij had een matroos aan boord gehad. Die man
ging met een schip om de Kaap. Daar leed men schipbreuk. De man viel in handen
van de Kaffers. Hij zou opgegeten worden. Hij smeekte om ontferming. Toen
werd de straf gewijzigd. Hij mocht kiezen: òf ter dood gebracht worden òf tusschen
twee lakens genaaid te worden. Wat koos hij nu? Toch maar de dood.
“O,” riepen de dames uit het gezelschap: “dan waren wij liever tusschen twee
lakens genaaid geworden.”
“’t Is verdomd al weer mis,” zeide de kapitein en ging heen.
(Leiden)

cbak0105 <mop>
Een komiek werd in gezelschap gedwongen een mop te vertellen. Hij wist niets.
Eindelijk, ja, daar schiet hem wat te binnen.
Hij begon dus: “Ik liep ’s avonds in de Kalverstraat. Het was laat; ik kwam
niemand meer tegen. Daar vond ik een mantel. Ik besloot die naar het politiebu-
reau te brengen. Maar zie, een eind verder daar vond ik een pantalon. Ik raap die
weer op. Doch nu nog gekker: een eind verder vond ik een hoopje rokken. Wat
hiermee te doen? Ik wist het niet. Wat zoude gij gedaan hebben, dames, als het uw
rokken geweest waren?”
“Wel, we hadden ze dadelijk opgenomen.”
“Nu, dan had ik zoo vrij geweest mijn broek te laten vallen.”

cbak0106 <mop>
Mina Krüseman was aan het strijken. Haspels (Dirk) kwam haar bezoeken. De
meid liet hem antichambreeren en kondigde hem bij mejuffrouw Krüseman aan.
“Och,” zei ze, “zeg tegen mijnheer Haspels dat ik eerst mijn broek af moet
strijken en dat hij dan hier mag komen.”

cbak0107 <mop>
Generaal Knoop had twee vrouwen gehad. In zijn testament bepaalde hij dat hij
tusschen haar begraven moest worden, en op de zerk moest staan: “Hier leit Knoop
tusschen zijn twee knoopsgaatjes.”45
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cbak0108 <mop>
Een juffrouw leed aan diarrhoe en vapeurs. Daartegen was haar een kurk aangera-
den om in der anus te steken. Zij ging naar een concert en moest gedurende de
voorstelling haar behoefte doen. Op de plé (er bestond zeker geen 100 en 10146)
nam zij het kurkje weg en stak het er later weer in, doch, o ongeluk, zij stak geen
kurk er weer in, doch een mondstuk van een trompet die een muzikant had laten
liggen. Een poos later in de zaal last van een vapeur hebbend, blies ze gerust toe, en
men hoorde een schetterende fanfare.

cbak0109 <mop>
Een winkel zou gerepareerd worden. Even voor dat hij gesloten was, kwam een
dame binnen die nog iets te bestellen had. De dame liet zich op een stoel vallen
zonder te zien wat daar op lag. En wat lag er op: een met stijfsel bestreken papier.
Dit kleefde en de dame verliet de winkel prijkend met de waarschuwing: “Wegens
reparatie van voren: de ingang van achteren.”

Mina Kruseman in de rol van koningin Louise in het toneelstuk Vorstenschool van Multatuli. Derk Haspels
was haar tegenspeler en vertolkte de rol van de koning. (Bron: Maas 1996, p.462 en 465)

24a 24b
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cbak0110 <mop>
Koningin Victoria47 was zeer wulps en niemand kon haar geslachtsdrift vol-
doende bevredigen. Zij was niet voldaan voor zeven maal achter elkaar de coïtus
bij haar gecelebreerd was. Niemand kon dit. Eindelijk kwam er een matroos zich
aanmelden.
Hij volbracht het kunststuk. Victoria beweerde dat hij zich verteld had.
Eindelijk werd de matroos boos en zei: “Dus maar weer van voren af aan.”
En men begon overnieuw.

cbak0111 <mop>
Een soldaat stond op wacht. Hij vrijde met een meid en werd verrast door de
kapitein.
“Soldaat, wat doe je daar?”
“Dat is mijn vrouw, kapitein, en ik leer mijn kleine jongen staan.”
De kapitein lachte en ging heen.
Den volgenden dag vroeg hij aan de soldaat: “Nu, kan je kleine jongen al staan?”
“Hij loopt al, kapitein.”

cbak0112 <mop>
Men neemt een sigarenzakje en knipt volgens bijgaande teekening twee kappen,
een non en een pastoor; er blijft dan een kruis over. Nu begint het verhaal.
Een pastoor en een non gingen dagelijks bij het kruis bidden. Door die dagelijksche
ontmoetingen, geraakten zij verliefd op elkaar en de pastoor bekende de non. Deze

Bakkers tekening bij CBAK0112.
(Brief 28 november 1899, archief MI)

25
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was evenwel niet zuiver op de graat, zoodat de pastoor een gonorrhoe kreeg. Hij
verweet haar dit.
“O,” zei ze, “is het anders niet? Daar moet je dit en dat tegen doen; dat heb ik ook
wel gehad.”
Een poos later had pastoor een chanker.
“O, is ’t anders niet?” zei de non weer: “Daar gebruik ik dit voor.”
Weer later had pastoor dikke ballen.
“Ja,” zei ze, “die heb ik nooit gehad en ik weet niet wat [je] daartegen doen moet.
Laat ons bidden bij het kruis.”
Het gebed werd dadelijk verhoord en het kruis was in een goed suspensoir48 ver-
anderd.

cbak0113 <mop>
Een fijne familie
Een jongmensch ging naar een kast om een rotte meid. Men vroeg de reden daar-
van, omdat eerder natuurlijk het tegenovergestelde gevraagd werd.
“O,” zei hij, “dan word ik rot, dan wordt de meid (dienstbode) rot, dan wordt mijn
vader rot, dan wordt mijn moeder rot en ten slotte wordt de pastoor rot, en die
donder moet ik hebben.”

cbak0114 <mop>
Een jonggetrouwde vrouw wou uit valsche schaamte de coïtus niet laten celebreeren.
Wat de jongeman ook oreerde, niets baatte. Eindelijk werd dominee in den arm
genomen. Deze won met allerlei teksten het pleit.
Den volgenden dag ging dominee naar haar toe en zei: “Nu Trijntje, hoe is het
gegaan?”
“Nou, maar dominee, dat is nu toch zoo aardig; ’k wou dat ik er eerder toe over-
gegaan was. Toe Kees, doe het dominee ook er is.”

cbak0115 <mop>
Twee predikanten waren samen uit. Ze dronken teveel en per slot van rekening
kwam de oude dominee bij de jonge vrouw en de jonge bij den ouden zijn vrouw
te leggen.
’s Anderen daags kwam de jonge predikant bij den ouden en zei: “We hebben ons
vergist, collega, doch ik kan met de hand op het hart verklaren dat ik uwe vrouw
ongerept heb gelaten.”
“God gave dat ik het zelfde kon zeggen,” zei de oude.

cbak0116 <mop>
Een dame reisde met een dommen heer. Ze maakten kennis en bij ’t afscheid
nemen, zei ze: “Nu, ik hoop dat als ik weer eens reis, u weer mijn vis à vis is.’49
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Zij vertrok, maar wat is een vis à vis? Dat wist hij niet. Hij besloot het iemand te
vragen.
“Wat is een vis à vis?”
“Nou bijvoorbeeld: zie je dat brandspuithuisje?”
“Ja.”
“Nu, dat is je vis à vis.”
Den volgende dag ontmoette hij de dame weer.
“Gelukkig is u mijn brandspuithuisje weer,” was zijn eerste uitroep tot groote
ontsteltenis der dame.50

cbak0117 <mop>
Een heer zat in de tram. Zijn gulp was los. Hij schaamde zich, want een dame zat
tegenover hem. Hij besloot een praatje te maken en dan ongemerkt zijn broek vast
te maken.
Hij begon dus: “Heeft u van Stottaai wel eens gehoord?”
“Neen mijnheer.”
“Hij is hier in de stad.”
“Zoo mijnheer?”
“Hoe? Heeft u hem nooit gezien?”
Meteen greep hij naar zijn gulp.
“O mijnheer,” roept de dame verschrikt: “Ik wil hem ook niet zien, en als je
doorzet, roep ik den conducteur.”

cbak0118 <mop> at 1835b*
Een voorlezer las over Adam en Eva en kwam tot “Ende Adam nu zag Eva”.
Bij ongeluk sloeg hij twee blaadjes om en had de geschiedenis van het bouwen van
de ark te pakken.
Hij vervolgde dus: “En bepikte haar van buiten en van binnen met pik.”
(Zaan)

cbak0119 <mop>
Een dominee gaf altijd erg hooge gezangen op. Dan ging de voorzanger naar hem
toe en zei:
“Och dominee, kan u geen lager uitkiezen? Ik kan het niet beschreeuwen.”
Dat gebeurde dan altijd. Eens echter bij een plechtigheid verkoos dominee het niet
te veranderen.
Morrend zette de voorzanger in, geeft een schreeuw en roept dan verontwaardigd:
“Daar heb je het al, nou heb ik een breuk.”
(Zaan)
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cbak0120 <mop> C. Bakker
Een zekere vrouw kon bij de coïtus nooit bevredigd worden. Altijd was de penis
te kort of te dun. Eindelijk komt een matroos bij haar. Ze gaan te bed.
“Haal even je knie weg,” zegt ze.
“Nee,” zeit hij, “dat is mijn l[ul].”
Toen was het ook weer niet goed.
(Leiden)

cbak0121 <mop>
Twee matrozen wedden wie het eerst aan land de coïtus zou celebreeren. Ze vlogen
als razenden van het schip. Een meid lag op straat de stoep te dweilen. De een sloeg
haar rokken op en ging zijn gang.
“Nou,” zei de meid, “het is omdat ie er nou in zit, maar anders houd ik me met zuk
geneuk niet op.”

cbak0122 <mop> C. Bakker
Een oude heer wilde nog eens bij een meid slapen. Zij wilde niet.
“Och, oude vent, je ken ’t toch niet.”
“Niet kennen?” zeide hij: “Ik ben als een hollend paard in bed.”
“Nu vooruit dan.”
De avond kwam. De oude heer deed vruchtelooze pogingen.
Kwaad zei de meid: “En je beweerde dat je als een hollend paard in ’t bed waard?”
“Dat ben ik ook,” zei hij, “maar kun jij een hollend paard tot staan brengen?”
(Leiden)

cbak0123 <mop> C. Bakker vdk 282d*
Een jonge vrouw lag op het land te slapen. Twee muizen kwamen aan en kropen
respectievelijk in vulva en anus.
’s Anderen daags zei de één: “Hoe heb jij het gehad?”
“Best. Ik heb lekker geslapen. En jij?”
“O, beroerd. Eerst werd ik gestompt en gestoten en per slot van rekening nog
heelemaal nat gespoten.”
(Leiden)

cbak0124 <mop>
Een pastoor ontving op zekeren dag bezoek van den bisschop. Deze wou blijven
logeeren. Pastoor had maar één bed; de bisschop moest dus bij hem slapen. Hier-
mee was deze tevreden. ’s Morgens werd er gebeld. De bisschop sliep door. Er
werd weer gebeld. De bisschop sliep door.
Eindelijk zei pastoor: “Ka, Ka, daar is de melkboer; word toch wakker.” (ta-
bleau)51
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cbak0125 <mop>
Drie meiden zouden pastoor een cadeau brengen. Nummer één werd zeer aardig
ontvangen. Pastoor bood haar druiven aan. Zij accepteerde die. Zij moest ze zelf
maar plukken. Toen zij uit het raam ging liggen om ze te plukken, deed de pastoor
onwelvoegelijke dingen. Nummer twee en drie hadden dit gezien. Zij boden ook
een cadeau aan, werden ook druiven aangeboden, moesten ook zelf plukken, doch
weigerden dit; pastoor moest zelf maar plukken. Toen hij uit het raam ging liggen,
schoven zij het raam dicht, lieten hem zoo hangen, smeerden room aan zijn penis
en lieten hieraan een lammetje zuigen.

cbak0126 <mop>
Een jong paar ging op de huwelijksreis. Schoonmoeder in angst reisde hen na. In
’t hotel hadden zij kamers naast elkaar. Schoonmoeder luisterde wat gebeuren zou.
Schoonzoon zou zijn slaapmuts opzetten. Die was te nauw.
“Wat deksel,” zei hij tegen zijn jonge vrouw: “Ik kom der niet in, ik zal er even in
knippen.”
“O,” riep de schoonmoeder: “Neem liever olie, maar knip niet.”

cbak0127 <mop>
Een jong paar sliep in een hotel naast een oude heer.
“Hoe bevalt het?” hoorde deze de jongeman zeggen.
“O uitstekend,” zei het vrouwtje: “Je zoudt hem vergulden.”
’s Morgens klopte de oude aan, riep, toen gevraagd was ‘wie daar?’: “Ik ben de
vergulder.”

cbak0128 <mop>
Een jong paar sliep in een ledikant. ’s Nachts viel de hemel in. ’s Anderendaags
vertelden zij dit aan de schoonmoeder.
“En heb jelui je bezeerd?”
“O neen, moe, alleen Henri een beetje op zijn rug.”

cbak0129 <mop>
Twee officieren moesten naar de parade. De een had zijn handschoenen vergeten.
“O, dat is niets,” zei de ander: “Laat mijn hond je hand ruiken, dan apporteert hij
je handschoenen wel.”
Een poos later kwam de hond terug met een vrouwenbroek.

cbak0130 <mop>
Een soldaat had last van erecties. De koningin zou inspectie houden. Om de penis
in bedwang te houden, bond hij dien aan zijn been vast. Maar helaas, toen de
koningin passeerde moest zijn been mee in de hoogte.
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cbak0131 <mop>
Jongens kwamen in school: “Meester, onze Trien heb geen schaamte. Moeder zeit
al: ‘Meid, klim niet met je bloote gat op de ladder, want de jongens kieken erna’.
Maar hoe kennen de jongens nou zin in haar krijgen, want ze heb geen schaamte?”

cbak0132 <mop>
Een professor (professor Klein)52 was al een poos getrouwd zonder dat hij tegen
zijn vrouw ergens over sprak. Zij klaagde aan haar moeder.
“Geduld maar mijn kind, het zal wel komen.”
Op een nacht zei professor: “Vrouw, we moesten toch eens wat famieljaarder
worden.”
“Als ’t u belieft,” zei ze.
Daarop liet professor een sch[eet].

cbak0133 <mop>
Een meid was een hoer als een paard. Ze kreeg een onnoozele vrijer. Die had wel
eens van een hymen53 gehoord.
“Nu,” zei zij, “ik zal je bewijzen dat ik maagdelijk ben; mijn maagdje zal knappen.”
Ze stak een tabaksdoos open in de vulva. De jongen besteeg zijn ros, het maagdje
knapte, maar de penis zat er tusschen.

cbak0134 <mop>
De nieuwe bisschop zou komen. Veel volk van buiten toog naar de stad. Ook een
dienstbode. Doch hoe den bisschop te herkennen?
“Wel, die heeft een muts op.”
Zij kwam een huzaar tegen. Die had een muts op.
“Is u de bisschop en wil u mij wijden?”
“Met plezier, lieve kind.”
De meid kwam thuis.
“Heb je de bisschop gezien?”
“Nou! Hij heeft me gewijd ook; het wijwater zit nog tusschen mijn beenen.”

cbak0135 <mop>
Op een gemaskerd bal stelde een dame een landkaart voor. Een heer maakte tel-
kens heel onnette manoeuvres. Dit verdroot de dame.
“Wat wilt ge toch, mijnheer?”
“O dame, ik zie de kaart van mijn land en zoek mijn geboorteplaats.”

cbak0136 <mop>
Een vrouw moest in een trein noodig piesen. Ten einde raad pieste ze op den
grond.
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“Wat is dat?” vroeg de conducteur aan het volgende station.
“O, conducteur, mijn eau de Cologne fleschje is gebroken.”
“Dat kan,” zei de conducteur, “maar dan is het zeker het fleschje waarvan ik de
stop in mijn broek heb.”

cbak0137 <mop>
Een jong getrouwd man was zoo onnoozel, dat hij niet wist hoe hij handelen
moest. Op aanraden van zijn vrouw, vroeg hij zijn vader. Deze nam hem mee naar
een publiek huis.
“Hou jij die kaars vast, kijk goed. Ziezoo, nu jij!”
Het ging.
Thuisgekomen zei hij: “Vrouw, ik kan het.”
“Zoo, dat is best.”
“Roep nu Jan den knecht.”
“Jan, hou de kaars vast, kijk goed. Ziezoo, nu jij!”
Het vrouwtje was er niet mee tevreden.

cbak0138 <mop>
Van de Zaan uit staat mij iets voor den geest. Een jongen en meid sliepen in twee
bedsteden door een weeg54 gescheiden. In die weeg was een kwastgat. Daardoor
beoefenden zij de coïtus. Op een goeden dag viel net een zen55 om en de penis werd
afgesneden. De dokter moest komen om de penis eruit te halen. Doch wat verder
gebeurde, weet ik niet.

[1899]56

cbak0139 <mop> sinat 1826
Een Broeksche lezing: Een pastoor moest het laatste oliesel toedienen. Hij was
zijn text vergeten. Hij zag een haas loopen in de klaver, een peer in de sloot vallen,
en een man met schoenen met versleten zolen en zei toen: “Haza, klaverea, pera,
plompa, schoena, zola, versleta.”

cbak0140 <sprookje> at 720
Daar was eens een kind, Jantje genaamd, dat een tweede moeder had. Deze vrouw
had erge hekel aan hem en plaagde hem voortdurend. Op een goeden dag besloot
ze hem te dooden.
Ze zeide tot hem: “Jantje, leg je handje eens op ’t blok.”
“Moeder, wat zal dat beduiden?”
“Dat zal Jantje straks wel zien. Hak af, hak af, heele Jantjes handje af.”



253De collectie Bakker

Zoo werden successievelijk al zijn ledematen en zijn hoofdje afgekapt en alles
onder een rozenstruik begraven.
Na een korten tijd werd Jan levend. Toen klom hij op den schoorsteen en riep
achtereenvolgens de namen van zijn vader, broertjes en zusjes die hij verzocht
onder den schoorsteen te komen. Als ze gekomen waren, overlaadde hij ze met
geschenken. Tenslotte riep hij zijn stiefmoeder en toen deze kwam, gooide hij haar
een molensteen op het hoofd. Dood was ze.57

cbak0141 <sage> sinsag 621
Daar was een vrouw, die haalde meel van haar buurvrouw.
“Dag,” zei ze, “vrouw,” zei ze, “mijn,” zei ze, “man,” zei ze, “zal,” zei ze, “wel,”
zei ze, “betalen,” zei ze.
Daar bakte ze pannekoeken van. Toen kwam er een kat aan die een gouden ring aan
de poot had. Toen dacht ze: je bent zeker een kol, snee zijn poot af en wierp hem
met kokende olie. Den volgenden dag vroeg ze hoe het met buurvouw was. Deze
lag ziek te bed met een zeere hand en verbrand lichaam.58

cbak0142 <sprookje> at 366
Een moeder en een dochter hadden bepaald dat wie het eerst stierf, een hemd met
twee mouwen aan zou, en de laatste een dito met één mouw, want meer hadden ze
niet. De moeder stierf eerst, doch kreeg dat met één mouw aan. ’s Nachts lag de
dochter te bed en hoorde telkens roepen: “Mijn mouw, mijn mouw.”
Dit geluid kwam nader en op eens werd er gezegd: “’t is niet om de mouw, maar
om jou.”59

cbak0143 <sprookje> at 780
Een meisje had een spulletje van sefilia gekregen en haar broertje een gouden
horloge. Ze gingen samen wandelen en kwamen op het kerkhof waar een diepe
kuil was.
Toen zei het broertje: “Geef mij het spulletje van cecilia,60 of anders gooi ik je in de
kuil.”
Zij wou het niet doen. Toen gooide hij haar er in en nam het spulletje mee. Toen
werd overal gezocht, waar het zusje gebleven was.
Bij het kerkhof gekomen, hoorden zij roepen: “Het spulletje van sefilia is mijn de
bittere dood.”
Men ging kijken, lichtte de plank van de kuil op, bevrijdde het meisje en stopte het
jongentje er in.

cbak0144 <sage> sinsag 489
Aan de Zaan was een jongen met een helm geboren. Als ergens een persoon zou
sterven, durfde hij al dagen te voren diens huis niet voorbij. Hij liep er aan toe,
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barstte dan uit in huilen omdat hij een lijk zag. Als de persoon dood was, ging hij
het huis weer voorbij.61

cbak0145 <sage> C. Bakker sinsag 61
Bij mijn ouderlijke huis stond een molentimmerwerf. Een meid van mijn grootva-
der hoorde vaak ’s avonds, als ze zat te naaien, druk kloppen en werken in de werf.
Als ze dan ging kijken, zag ze niemand; zelfs geen licht branden.
Dan zei ze: “De nachtwerkertjes zijn weer aan den gang. Nu zullen ze het wel
gauw druk krijgen.”
Werkelijk kwam er dan binnen eenige dagen werk aan de winkel, zoodat men ’s
nachts moest overwerken.62

cbak0146 <sprookje> at 366 & at 1291
Griet en Jan woonden samen. Griet zou boodschappen doen. Griet kocht een
kaasje, een brood en een stuk vleesch. Het kaasje viel in ’t water.
“Dat zal wel naar Jan toe drijven,” zei ze.
Het brood stal een jongen.
“Die zal het Jan wel brengen,” zei ze.
Het vleesch stal een hond.
“Die zal het Jan wel brengen,” zei ze.
Thuis gekomen was ze verwonderd dat niets gearriveerd was. Zij besloten samen
een wit of zwart schaap te stelen. Dit werd hun weer onthaald.
Toen ging Griet naar ’t kerkhof en sneed een lijk een brok bil af en braadde dit.
Beide aten er van. Griet hield een klein stukje over.
’s Nachts kwam er een stem, die zeide met een grafstem: “Mijn bil, mijn bil, waar
is mijn bil?”
Toen het al dichterbij kwam, sprong Griet uit bed, ging naar de kast, haalde het
restje er uit, gaf dat aan de geest en zeide: “Daar is je bil.” Einde.

cbak0147 <sprookje>
Een reiziger logeerde in een herberg. Hij werd in een kamer opgesloten. Daar was
een vrouwtje aan het darmenschrapen.
“Wat doe je daar?”
“Ik maak de darmen der vermoorde reizigers schoon. Straks moet jij er aan.”
Hij wist evenwel te ontkomen, door een gat met zijn zakmes in de deur te maken,
en zorgde dat de roovers gepakt werden.

cbak0148 <sprookje> vdk 958G*
Twee zusters woonden op een boereplaats. ’s Avonds kwam een vrouw op die
plaats en vroeg om nachtverblijf. Dat werd toegestaan. De ene zuster vertrouwde
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de zaak niet erg. Zij haalde appelen uit den kelder en vroeg of de reizigster er een
lustte.
Toen die zei van ja, toen zei ze: “Vang dan.”
De reizigster deed de beenen niet van elkaar, zooals de vrouwen bij het vangen om
de schoot breed te maken, doch kneep de beenen dicht, zooals de mannen doen.
Toen wist ze genoeg, waarschuwde de politie en de reizigster bleek een moorde-
naar te zijn.

2-3-1900

cbak0149 <sage> sinsag 481
Van de week vertelde een Uitdammer mij, dat de zaak van met een helm geboren
te worden zoo in elkaar zit. Het is de plicht van degene die assisteeren bij de
partus63 de helm dadelijk te begraven of te verbranden, dan heeft het kind later geen
last van die rarigheid (getuige Jan Boot te Uitdam, die ook met een helm is
geboren en die geheel normaal is. Dit komt omdat de moeder van mijn zegsman de
helm dadelijk begraven heeft). Doet men dit niet, dan heeft zoowel de met een
helm geborene, als de bezitter van de helm later een voorspellende geest (getuige
bijvoorbeeld iemand uit Durgerdam64 die vooraf storm, hoogwater etcetera voor-
spelt). Vandaar dat zeelui erg op het bezit van een helm zijn gesteld en er hooge
prijzen voor besteden, wat hen die bij de partus assisteeren dan ook tot diefstal
verlokt (zie mijn verhaal van G. Holleman). Mijn zegsman is niet bijgeloovig,
doch dit gelooft hij vast (sic). Even als dat men voorboden krijgt van den dood van
familieleden. Zijn broer zag bijvoorbeeld vóór het sterven van een anderen broer,
toen hij voorbij de kerk ging, een lijkstatie over zijn hoofd gaan. Ook hadden de
andere familieleden slagen op de deur etcetera gehoord.

24-5-1900

cbak0150 <sage>
Onze Lieve Heer deelde de talen uit. Engeland werd vergeten. De Engelschen
gingen zich beklagen.
“Nou,” zei Onze Lieve Heer, “ik zal er’s kijken.”
En ja, daar vond Hij nog wat Fransche, Hollandsche, Duitsche en andere
woorden liggen. Die gaf hij mee en zoo is het gekomen dat het Engelsch zoo’n
vreemde huspot is.

cbak0151 <sage> sinsag 401
In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en
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toch brandde er ’s avonds licht en hoorde men in de verte geluiden, want men
durfde er niet dicht bij komen. Eindelijk verstoutte zich iemand er ’s avonds heen
te gaan. Daar er geen gordijnen waren, zag hij vier personen zitten kaartspelen.
Bevend riep hij: “Wie gij zijt, mensch of geest, wat moet jelui hier doen?”
“Wij hebben al lang op je gewacht,” was het antwoord: “Hier op deze plaats ligt
geld begraven en vóór dat geld weg is, kunnen wij niet wegblijven.”
Of de schat gevonden is, wist mijn zegsman niet.65

30-7-1900

cbak0152 <mop>
Professor Cobet kwam zaterdag ’s avonds steeds bij professor Heynsius.66

Bij het naar huis gaan, zei hij dan: “Prettige coïtus, collega”.
“Wat beteekent dat?” vroeg mevrouw Heynsius aan haar man.
“Och, hij denkt dat ik morgen naar de kerk ga en wenscht mij een prettige kerkgang.”
Den volgenden zaterdag vertrok professor Cobet weer met zijn zegenwensch,
waarop mevrouw Heynsius uitviel: “Zeg dat maar nooit weer, professor, want hij
komt er toch nooit in.”

5-9-1900

cbak0153 <mop> Willem Bakker
Er was oorlog in ’t land. Dokter Vater wandelde met zijn zoon.
“Werda!” riep de schildwacht.
“Goede vriend, ik bin dokter Vater und dieser ist mein sohn.”
“In ’t geweer! In ’t geweer!” roept de schildwacht, “daar is Vader, Zoon en
Heilige Geest.”
(Mij meermalen verteld door mijn vader)67

5-11-1900

cbak0154 <sprookje> M. Houtman-Honingh at 1960h & at 565
Vrouw Houtman deed mij het volgende verhaal.
Er heeft een schip bestaan dat zoo groot was as van Amsterdam tot Tessel. Dat
schip heette Het Schip Sinternuiten. Een man te paard had zes weken werk om
van het eene eind van het schip naar het andere te gaan om te zeggen dat ze ree
moesten.68 Dan duurde dat nog zes weken eer ze ree waren. Dat schip was met zout
geladen en is vergaan. En zoo komt het dat er zout water in de Noordzee is.
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cbak0155 <mop> C. Bakker at 1741
De bedrogen pastoor
Ik hoorde dit verhaal in mijn studententijd.
Een pastoor kreeg den bisschop ten eten en had daarom dan de meid opgedragen
twee kapoentjes te slachten en te braden. Zij ontvangt haar vrijer, een soldaat, die
de kapoentjes opeet. Daarop is de meid verslagen, beknort haar vrijer en beiden
zetten een bedrukt gezicht.
De bisschop, die juist een kleinen boodschap moest doen en de keuken door
moest, ziet dit en vraagt de reden van hun droefheid.
“Och,” zeiden ze, “zouden we niet droef zijn! Pastoor is niet wel bij het hoofd en
wil u lubben69 en de ballen opeten.”
De bisschop schrikte en wilde het niet gelooven.
“Nou,” zei de meid, “dan zal ik het straks pastoor wel bedektelijk vragen, dan kunt
u zelf oordeelen.”
Nu had pastoor gezegd dat hij zelf wilde voorsnijden.
Toen de bisschop weer in de kamer was, vroeg de meid: “Moet het mes nog
geslepen worden, pastoor?”
“Jazeker, anders kan ik het niet goed doen, dat weet je wel.”
Even daarna vroeg ze weer: “Moet u er een of twee hebben, pastoor?”
“Dat is ook een vraag: er zijn er twee, dus ik wil ze alle twee hebben en opeten.”
Toen de bisschop dit hoorde, sloop hij weg uit de kamer en verliet het huis.
Nauwelijks was hij buiten, of de meid riep: “O pastoor, nu heeft de bisschop de
kapoentjes gestolen en loopt er snel mee heen.”
Verschrikt staat pastoor op met het voorsnijmes in zijn handen en schreeuwt den
bisschop na: “Ik moet ze hebben, ik moet ze alle twee hebben.”
Deze roept: “Je krijgt ze niet”, en zet het op een loopen.
“Och,” zegt pastoor: “Ik heb zoo’n honger: geef me er dan maar één.”
Altijd natuurlijk dravend met het voorsnijmes in de handen.
“Je krijgt er geen één zelfs,” schreeuwt de bisschop, “want ik kan ze niet missen”,
en holt de pastoor uit het gezicht.
(Leiden)

cbak0156 <mop> C. Bakker at 1697
Van de drie POEPEN

Drie Poepen zouden zich in Nederland verhuren als grasmaaiers. Toen ze in
Holland kwamen, bemerkten ze dat ze de menschen niet konden verstaan.
“O,” dachten ze, “dan zullen we het Nederlandsch maar gauw leeren door te
onthouden wat men ons zegt.”
Juist kwamen ze schooljongens tegen, die riepen: “Ah, drie Poepen, drie Poepen,
drie Poepen.”
“Dat zal ik onthouden,” zeide de een: “Drie Poepen.”
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Toen kwamen ze voorbij een land waar een boer zat te melken.
De koe was lastig en de boer zei: “Omme koe.”
“Da’s veur mien,” zei de tweede: “Omme koe.”
Daarop komen ze langs een land waar een boer aan ’t ploegen is.
Deze bekijkt de gemaakte voor en zegt: “Dat is recht.”
“Nu heb ik ja ook een woord,” zegt de derde en zij vervolgen hun weg.
Ze komen aan een dorp waar een moord is gepleegd, en [de mensen] vragen aan de
drie vreemde snuiters of zij ook weten wie die moord gepleegd kan hebben.
Niet willende weten dat ze er geen woord van verstonden, antwoordde nummer
één: “Drie Poepen.”
“Maar dat ben jelui,” roept het volk, “waarom heb jelui dat toch gedaan?”
“Omme koe,” zegt nummer twee.
“Om een koe, om een koe, dat is verschrikkelijk,” jammert men: “Dadelijk naar

26

Het bijschrift van Bruigom 1980b, afbeelding 13, luidt: “Poserende leerlingen vóór hun school. Rechts het
hoofd der school, meester Schoemaker en op de achtergrond meester Bleeksma; voor de middelste boom
juffrouw Donker. Een onderwijzer uit Schotland, die het dorp in de zomer van 1900 bezocht, verklaarde
later ‘nog nooit zo’n prettige, gezonde, heldere en nette schare kinderen te hebben gezien’. Hij trof het dan
ook, want bij z’n bezoek aan de school zongen zij hem lied op lied toe uit het Volksliederenboek, waarvan
hem een exemplaar ten geschenke werd aangeboden. Omst. 1903.”
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den galg met hen.”
“Dat is recht,” zegt nummer drie.
En zoo werden ze opgehangen.70

cbak0157 <personal narrative>
’s Zomers komen hier veel étrangers. Zoo kwam hier van den zomer ook een
Schot. Hij bezocht de school en zond eenige weken later uit dankbaarheid een
Schotsche courant aan mijn vriend Schoemaker, het hoofd der school alhier,
waarin hij zijn reisverhaal beschrijft. Merkwaardig vond ik in zijn verhaal het
volgende:
Hij vertelt den Schotten dat het Nederlandsch zooveel op het Oud Schots
heeft en haalt daarvoor de volgende bewijzen aan.
In het Noordzeekanaal knoopte hij een praatje met den steward aan.
Toen Amsterdam in het gezicht kwam, zei deze: “Amsterdam die groote stad:
met hoeveel letters spel je dat?”
Hij was verbaasd toen hij van den Engelschman ten antwoord kreeg: “d-a-t.”
En toen hij zei “Amsterdam die groote stad”, voegde hij er aan toe: “die is gebowd
op pallen.”
Alweer tot verbazing van zijn compagnon.

cbak0158 <sage> sinsag 401
Op den verjaardag mijner dochter71 vertelde een meisje, uit Zuiderwoude afkom-
stig, het volgende verhaal:
Er stond in Gelderland een molen en de molenaar daarvan kon geen knechts
houden. Ze werden er allemaal bang. Zoo kwam er ook weer een nieuwe knecht.
Toen hij ’s nachts sliep, kwam er een kerel die hem een scheermes op zijn keel zette,
in dier voege dat hij zichzelf, indien hij zich bewoog, noodzakelijk den strot moest
afsnijden. Hij lag dus doodstil. Toen zag hij in zijn droom, dat de plank op het erf
zich oplichtte: uit den grond kwam een tafeltje waarop guldens, rijksdaalders,
muntjes, tientjes enzovoort, enzovoort. Daarop werd hij doodsbenauwd wakker.
Hij besloot het nog een nacht te wagen. Zelfde droom en zelfde verschijning. Den
volgenden dag ging hij op het erf naar de plank kijken, lichtte hem op, haalde een
schat weg en na dien tijd heeft hij altijd rustig geslapen.
Tusschen twee haakjes: er komen op Zuiderwoude veel grasmaaiers uit Gelder-
land.

cbak0159 <mop>
Er was eens een Poep die vliegen wou leeren. Hij bond zich ganzenvlerken aan en
probeerde op het land, en dat ging al zoo wat. Toen de maaitijd om was, vertrok-
ken zijn makkers, doch hij bleef nog wat bij den baas, omdat hij toch al vliegend
wel eerder thuis zou zijn. Tegen den avond nam hij afscheid, bond de vlerken aan,
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klimt op de plé en onder den uitroep “dag baas, dag vrouw, dag Hein (enzovoort)
vaartwel” springt hij van de plé in de prutsloot (tableau).
(Zaan).

cbak0160 <sprookje> sinat 999
Twee kinderen mochten niet het bosch in gaan. Zij deden het toch en verdwaalden.
Zij vonden een kind van een houthakker dat ook verdwaald was. Zij klommen in
een boom. Kort daarop kwamen er roovers. Die moesten een kleine boodschap
doen. Dat deden ze bij den boom waarin de kinderen geklommen waren.
“Wat voor vruchten zijn dat?” zeiden ze en pakten de kinderen mee.
Ze kwamen in een groot kasteel. Hun vader ging hen zoeken. Den volgenden dag
kwam hij met een wagen met hooi langs het kasteel. Daar hoorde hij hen zingen
boven in het dakkamertje. Toen floot hij, doch zij hoorden het wel, maar konden
niet bij hem komen. Hij gooide een touw naar hen toe. De twee rijke kinderen
klommen naar beneden, doch het jongentje van de houthakker durfde niet. De
vader verborg de kinderen onder het hooi. Ze kwamen langs de roovers. Deze
staken in het hooi, driemaal, zonder de kinderen te raken. Zoo kwamen ze thuis.
Toen ging de houthakker ook naar het kasteel. De roovers waren toen juist boven,
scholden het arme kind uit en sloegen hem omdat de andere twee gevlucht waren.
En juist wilden ze hem dooden, toen de houthakker met soldaten arriveerde en
hem bevrijdde en de roovers gevangen nam.
(Zeeland)

januari 1901

cbak0161 <mop>
Een Engelsche dame reisde in een trekschuit. De bank waarop ze zat was hard.
“Give me a kiss,” zei ze tot den schipper.
“Met pleizier, juffrouw,” zei hij en maakte zich gereed tot zoenen.
Dat wilde zij niet en zei: “Nee, niet voor mijn mond, maar voor mijn kont.”
Hier wees zij op de bank.
“Dank je,” zei de schipper.
(Zaan)72

cbak0162 <mop> C. Bakker
Drie studenten besloten de dames trivialiteiten te zeggen zonder dat ze het be-
merkten. Een weddenschap werd daartoe aangegaan.
Onder het theedrinken zei de één: “k u t is lekker.”
Bij den wijn zei de ander: “Ik drink op de staande jonge heeren en de gapende
dames.”
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Bij den boterham vroeg de derde: “Zijn alle dames voorzien van een sneetje?”
(Leiden)

cbak0163 <mop>
Een dame had last van vapeurs. Zij moest naar een diner. Zij beval haar knecht een
vapeur, bij ongeluk daar gelaten, voor zijn rekening te nemen.
Toen het haar passeerde, zei de knecht: “De wind die de juffrouw daar laat, neem
ik voor mijn rekening.”
(Broek en Zaan)
Doch ik heb het gelezen in een zeer oud boekje getiteld, als ik mij niet vergis,
Zeldzame ende vermakelijke verzen van mejuffrouw Angelica Conradina
te Pavia.

cbak0164 <mop> C. Bakker
Drie joden zouden doen wie de grootste slijm kon spuwen. De eerste was heel
groot. De tweede grooter. De derde slikte één en twee op en spuwde toen en won
het.
(Broek, Zaan en Leiden)
(Wel merkwaardig, zoo een viesche mop).73

cbak0165 <mop>
Een soldaat was boven in de kazerne. Hij mocht niet naar beneden en moest
noodig een natuurlijke behoefte verrichten. Hij gaat met zijn achterste uit het raam
zitten. Juist loopt een schele jodin voorbij, die de geheele voorraad op haar linker
oog krijgt. De soldaat wipt naar binnen, doch zij schreeuwt hem na: “Leelijke
dilkakker! Langneus! Kan je niet zien waar je spuugt met je pruimekwat?”
(Broek).

cbak0166 <mop>
Een Poep keerde naar Duitschland terug.
Zijn kameraad vroeg hem: “Waor bin oe gewest, Harmen?”
“Naor Holland, Barend.”
“Hoe ben je er gewest, Harm?”
“Hoe ik in Holland ewest bin? Met een stuk holt, wat uutgeschaperd en
uutgekaperd. En spik er voor en een splinter erachter, en wanneer der wind was,
was ’t of er een duvel achter zat, zoo hard as ’t ging.”
(Broek; beteekenis der woorden onbekend)74

cbak0167 <mop> at 1339d
Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn
mes een flinke hoeveelheid. Het brandde op zijn tong en het vloog weldra zijn neus
uit.
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“Een mes, een mes,” riep hij: “Snie af mien neus, eer het verder gaat.”
(Broek).

cbak0168 <mop> at 1641b
Een dokter had maar zes recepten. Hij schreef ze op een dobbelsteen. Eens kwam
er een boer die kiespijn had. Hij wierp met den steen en het recept luidde: lavement
zetten. Hij nam toen een groote clysteerspuit, spoot; de boer had juist in een tijd
geen ontlasting gehad, harde dr[ollen] vlogen zijn keel uit, tegen zijn kiezen, de
kies er uit en de boer genezen.
(Zaan)75

cbak0169 <sage> sinsag 486
Een Broeker vertelde mij dat hij bij een inwoner van Volendam niet meer in huis
mag komen, hoewel hij zeer met hem bevriend is. De vrouw des huizes heeft
namelijk gedroomd dat ze hem zonder hoofd gezien heeft, wat een onfeilbaar
teeken is dat, als hij dat huis binnentreedt, [hij] spoedig zal sterven.

23-4-1901

cbak0170 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 591
Heden 23 april 1901 op een mooie nacht naar Zuiderwoude geroeid wordende,
wist ik aan mijn roeier, een echten rusticus,76 de volgende schoone verhalen te
ontlokken.
Een jongen vrijde met een meisje. ’s Avonds mocht hij, zooals de gewoonte is, bij
haar blijven opzitten, doch zij had tot voorwaarde gesteld dat hij vóór twaalven
weer heen moest gaan. Dit deed hij dan ook trouw, maar hoe gaat het? Eenmaal
gezellig bij zijn uitverkorene zittend, viel het scheiden moeilijk, en naarmate hunne
omgang tederder en vertrouwelijker werd, al zwaarder en zwaarder.
Op een goeden avond gaf hij er dan ook bepaaldelijk de brui aan en wou niet
heengaan, hoe zij ook drong of smeekte. Daar sloeg de klok twaalf uur. Opeens
viel het meisje van haar zelve, bleef roerloos liggen en zag zoo wit als een lijk.
Welke pogingen hij ook aanwendde om haar weer bij te brengen, het mocht hem
niet gelukken. Ten einde raad bedekte hij haar gelaat met een zakdoek en ging haar
ouders roepen.
Deze namen het zaakje zeer koel op en vroegen alleen: “Wat heb je er aan gedaan?”
Hij gaf een heel omstandig verhaal en eindigde met te zeggen dat hij een zakdoek
op haar gezicht gelegd had.
“Haal die dan weg,” raadde men hem, “dan zal het wel gaan”.
Hij vond dat vreemd en besloot eerst nog eens nauwkeurig toe te kijken. Toen zag
hij dat een bromvlieg al om het hoofd van het meisje heen zoemde. Zij bleef maar
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al om haar gezicht zweven, zette zich op de zakdoek neer enzovoort, enzovoort.
In het meisje zelf kwam niet de minste verandering. Hij besloot dan tenslotte de
zakdoek maar weg te halen. Dadelijk vloog de bromvlieg in haar mond en op
hetzelfde oogenblik begon zij teekenen van leven te geven en kwam weer bij. De
vrijer wist nu genoeg: zijn meisje was een kol, en het einde was dan dat hij de
verkeering afmaakte.77

cbak0171 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 401
Een molenaar kon geen knechts houden, en wel hierom niet. ’s Nachts om twaalf
uur begon de molen uit zichzelf te malen en was het een oordeelsleven. Door
ondervinding geleerd, besloot hij geen nieuwe knecht aan te nemen. Toch meldde
zich op een goeden dag er één aan en bleef zoolang aandringen dat de molenaar
besloot het nog maar eens te probeeren.
De knecht sliep die nacht in den molen. Precies twaalf uur begon de molen te
malen, hoewel het bladstil was. Tegelijk werd er een leven gemaakt dat hem hooren
en zien verging. Hoewel doodsbenauwd, bleef hij wakker en op de loer liggen.
Opeens zag hij uit den grond vier mannen komen, die zich aan een tafeltje, dat zij
meegebracht hadden, neerzetten en maar niet anders deden dan geld tellen. Precies
één uur verdween alles zooals het gekomen was.
Den volgenden morgen vertelde hij zijn bevinding, deelde meteen mee dat hij liefst
maar weer heen ging, doch liet zich ten slotte bepraten het nog één nacht te
probeeren.
In den nacht herhaalde zich het zelfden spectakel. Dat bracht de knecht op een
idee. Hij stelde den baas voor den vloer van de molen eens open te breken en den
grond daar ter plaatse eens te onderzoeken. De baas durfde dat niet, maar de
knecht kreeg permissie het voor eigen rekening te doen. Hij brak den vloer op en
groef op de plaats waar hij de mannen had zien komen en verdwijnen, en heeft een
groote schat geld gevonden. Daarop heeft het spoken opgehouden.
Ook bij de meer vermelde Adammerbrug moet vroeger een schat begraven ge-
weest zijn. Mijn zegsman wist niet of die gevonden was.

cbak0172 <sprookje> Informant uit Zuiderwoude (roeier) at 1360c
Een vrouw hield niet veel van haar man. Hij wel van haar, en daarom was hij altijd
genegen haar nukken en grillen te verdragen, en de onmogelijkste opdrachten te
vervullen. Zoo stuurde zij hem op een goeden dag naar de Oost om sinaasappels
te halen in een leeren zak. De goede sukkel deed het dadelijk weer gewillig. Als hij
dan weg was, legde zij groote partijen aan en hield het speciaal met den dominee.
Dit werd hem ter oore gebracht. Hoewel hij het eerst niet geloofde, besloot hij op
lang aandringen eindelijk toch zich dan maar eens te overtuigen. Nu was het de
gewoonte dat ieder der gasten wat meebracht voor het feestmaal, en zoo werd hij
in een groote korf in zijn eigen huis gebracht, en met korf en al boven de tafel
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gehangen (?). Daar begon het feest. Ieder moest tot vermaak een liedje zingen.
Toen de beurt aan zijn vrouw kwam, zong zij:

“Ik heb hem gegeven een leeren zak.
 Ik wou dat hij onderweg zijn nek, zijn hart en zijn nieren brak.”

Toen wist hij genoeg. Toen de gasten vertrokken waren en moeder den vrouw zich
met de dominee nog een poosje bleef amuseeren, is hij uit den korf gekropen en
heeft beide duchtig toegetakeld.78

cbak0173 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 685
Mijn Zuiderwouder had zelf het volgende beleefd. Hij was soldaat en bevond
zich met meerdere soldaten op wacht. Men verdreef den ledigen tijd met kaartspelen.
Opeens zei één van de soldaten: “Wil ik klaverenboer eens om een flesch genever
sturen?”
Men lachte, dacht aan een ui,79 maar toen hij volhield en bedong dat de man dan een
dubbeltje moest bijpassen, besloot men de proef te wagen.
Eén, twee, drie, daar ging het. Klaverenboer verdween, de soldaat zelf viel van zijn
zelven, werd zoo wit als een doek en het klamme zweet brak hem uit. Na enkele
minuten kwam de flesch genever op de tafel staan met klaverenboer aan den hals
(hoe?).
Toen kwam de soldaat dadelijk weer bij. Niemand durfde uit de flesch te drinken,
doch toen de soldaat zelf het voorbeeld gaf, het hem goed bekwam, verzamelde
men al zijn moed en heeft de flesch geledigd.
Den volgenden dag vertelde de schildwacht bij de hoofdpoort dat hij ’s nachts
onverhoeds een harde klap had gekregen dat hij suizebolde, maar dat hij, toen hij
keek wie hem dat lapte, niemand kon bespeuren. Toen ze den volgenden dag
tevens op marsch gingen, kwamen ze bij een herbergier, die een kwartier buiten de
stad woonde, aan.
Deze zei tot hen: “Wat heb jelui vannacht een spektakel gemaakt, om mij midden
in de nacht uit mijn bed te porren, om een flesch genever.”
Zij ontkenden, te meer daar de herbergier er bij zei dat de flesch niet betaald was.
Deze hield echter vol en wees de soldaat die klaverenboer had uitgezonden als de
haler aan.
Mijn zegsman eindigde met te zeggen: “Die soldaat was dus vast een kol, want hij
was de kamer niet uit geweest, en een mensch kan in die paar minuten onmogelijk
dien langen weg heen en terug hebben afgelegd”.80

cbak0174 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 483
Hierop ging mijn verhaler voort: Ja, ik heb rare dingen beleefd. Ik was als vrijgezel
met mijn meisje (zijn overleden eerste vrouw) met acht andere paren te Overleek
te kermis. We besloten ons eens te laten waarzeggen, hoewel wij er niet aan geloof-
den (?).
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Opeens zei het wijf tegen één der meisjes: “Nou, wees jij maar zoo vroolijk niet,
kijk jij maar eens achterom.”
Toen zij dat deed, werd ze zoo wit als een doek.
Men vroeg natuurlijk waarvan zij zoo schrok en het antwoord luidde: “Daar stond
mijn eigen doodkist.”
Drie dagen later was zij een lijk.
Nou, aan de anderen werden de gewone foefjes verteld van hoeveel kinderen ze
zouden krijgen, dat ze een erfenis zouden krijgen enzovoort, enzovoort.
Maar tegen den broer van Willem Kennedy, die nou nog in Broek woont, zei ze,
toen hij schoppen of klaveren aas trok (dit wist mijn zegsman niet precies meer):
“Dat is ook niet van het mooiste, man.”
“Wat zou dat dan?” zei hij.
“Wel, jij krijgt een fistel en sterft er aan.”
Werkelijk heeft hij later een fistel gekregen, en heeft het sigarenmaken nog moeten
leeren om in huis nog wat te kunnen verdienen. Eindelijk is hij gestorven. Zo
kunnen ze het soms toch wel eens goed hebben ook.81

cbak0175 <sprookje> Informant uit Zuiderwoude (roeier) at 910d
In de Purmer woonde een rijke boer. Deze had een zoon, die niet wilde oppassen
en reeds een boereplaats door zijn keelgat gejaagd had. De oude man besloot zich
arm te houden en stopte al zijn geld in den balk in de woonkamer, en maakte op de
plaats waar het deksel was een kram. Toen hij zijn eindje voelde naderen, spiegelde
hij zijn zoon het schrille van de armoede af, en liet hem beloven dat hij zich na zijn
dood aan de kram van de balk in de woonkamer zou ophangen. De zoon beloofde
dit. Nauwelijks had hij dit gedaan of de kram gaf mee, het geld viel eruit en de zoon
was rijk. Na dien tijd werd hij een oppassend jongeling.

15-5-1901

cbak0176 <sage>
Een oude heer die doodziek is, en hoogst waarschijnlijk sterven zal, en daarenbo-
ven erg bijgeloovig is, verzekerde mij dat hij in de bedstee eenige weken geleden
een koe met vlammende lichten gezien had. Welke prognostante beteekenis dit
had wou, of liever: kon hij mij niet zeggen, doch ik denk dat hij het als een kwaad
voorteeken beschouwde.82

cbak0177 <sage> Informant uit Beets sinsag 666
Herk Ooievaar te Berkhout verstond jaren reeds geleden de zwarte kunst. Die
leerde hij uit een tooverboekje. Bijvoorbeeld: Een Poep stond te wateren, toen de
menschen naar de kerk gingen.
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“Dat is ook fatsoendelijk,” zei Herk, “zoo te gaan staan.”
“Dat goat joe niet an,” zei de Poep.
“Blijf dan zoo staan,” zei Herk, en de Poep heeft gedurende kerktijd zoo gestaan.
Na afloop vroeg de Poep: “Och, laat mij ja gaan.”
Waarop Herk hem verlost heeft.83

cbak0178 <sage> Informant uit Beets sinsag 666
De trekschuit naar Hoorn bleef vaak onderweg steken. Dit deed Herk. Dan ging
iemand (meer dan een uur loopen) naar Berkhout om de hulp van Herk te
vragen. Voor de man vertrok was de schuit al los, en ging het zo hard als het kon,
zoodat men het paard haast niet bij kon houden.84

cbak0179 <sage> Informant uit Beets sinsag 666
Eens moest de schuit door een brug. De jager zette het paard aan. Doch het begon
zoo geweldig te stromen (anders was er nooit stroom) dat schuit met paard en al
achteruit getrokken werden en tegen een stuk land aan gegooid werden.
Men besloot naar Herk te gaan, die men er van verdacht. Deze had het land aan
den schipper, omdat die zoo onbeschoft was.
Toen hij Herk beleefd verzocht hem te helpen, zeide deze: “Nu dat jij mensch ben,
zal ik ook mensch wezen: ga je gang maar.”
De stroom hield op en het ging harder dan te voren.
Gewone rijtuigen liet hij op den openbaren weg stilstaan of draven naar believen.85

cbak0180 <sage> Informant uit Beets sinsag 752
Doch thans het eigenaardige van het tooverboekje. Dit bleef bij Herk totdat hij
het verbrandde. Verloor hij het: het kwam terug. Eens heeft hij het uit aardigheid
weggegooid, maar het kwam weer terug (hoe?). Alleen door het te verbranden,
kon hij uit het bezit ervan geraken. Mijn zegsman (iemand uit de Beets) wist niet
of hij dat ook gedaan heeft.

cbak0181 <sage> H. Eysker sinsag 545
Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer op
een ver weg gelegen land, dat bovendien slechts over water te bereiken was, gaan
werken. Hij had daar weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zijn eten kon krijgen.
De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte dat zij dan wel zorgen
zou dat op tijd zijn middagmaal kwam. Hij ging dus heen.
Op etenstijd stond plotseling zijn meisje voor hem met een ijzeren potje met
middageten zonder dat hij haar had zien aankomen, zonder dat er een schuitje was
of iets dergelijks. De volgende dagen het zelfde spel. Dit trok hij zich zoo aan, dat
hij eenige dagen ziek werd.
Zijn meisje bezocht hem dan geregeld en hij bemerkte niets bizonders aan haar.
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Hij herstelde, doch op bed had zich bij hem het idee vastgezet, het kostte wat het
kostte, hij moest de oorzaak van dit vreemde geval ontdekken.
’s Avonds toen het goed donker was, ging hij er alleen op uit. Bij een (of de?)
boereplaats gekomen, zag hij een lange, witte gedaante onbewegelijk staan. Hij
ging er heen en ontdekte dat het zijn meisje was. Hij sprak haar aan, doch kreeg
geen antwoord. Hij vroeg wat zij daar moest doen, hoe zij er kwam enzovoort
enzovoort, zonder dat er eenig leven of beweging in kwam, zonder dat ze een
enkelen vraag beantwoordde. Toen werd hij boos, gaf haar een klap, doch alles
zonder resultaat. Ten slotte pakte hij haar beet en kwakte haar langs uit op den
grond, wat zij zonder zich te verroeren toeliet; zij was als een levenlooze plank.
Hiervoor had hij al zijn moed noodig gehad, doch thuis gekomen werd hij ten
tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den
vorigen avond, maar zij hield zich of zij nergens van wist. Ten slotte kwam er uit,
dat zij in de slaap haar schouder bezeerd had en toen, na lang over en weer praten,
bekende zij dat als zij sliep haar geest haar lichaam verliet en ronddwaalde. Zij
beloofde hem dat zij hem geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust
had om met een kol te trouwen, heeft hij de verkering verbroken.
Deze geschiedenis, mij door iemand uit de Beets afkomstig medegedeeld, is boven
Hoorn gebeurd voor ettelijke jaren.86

[2 mei 1901, in brief 15-5-1901]

cbak0182 <mop> Informant uit Zuiderwoude (roeier) at 1533a
Door toevallige omstandigheden had ik den tweeden mei weer een roeitocht met
den Zuiderwouder die mij den vorigen keer zulke mooie verhalen heeft verteld.
Thans deelde hij mij het volgende mee.
(Een fragment)87

Drie studenten hielden een boer met allerlei frassies voor den gek, en wel op die
manier dat zullie de boel opvratten en hij niks kreeg.
Dat begon hem te vervelen en in zijn boosheid nam hij het pannetje met doop88 en
gooide dat over hun hoofd, terwijl hij zei: “Ja, ja, die geloofd zal hebben en ge-
doopt zal zijn, die zal zalig worden en dat ben jelui nou.”
Meer wist hij er niet van.

cbak0183 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 486
Mijn zegsman sluimerde naast zijn ega. Opeens hoorde hij op het raam tikken.
“Ik geloof dat er volk is, Trui, want er wordt getikt.”
“Dat hoor ik ook, Klaas, gaan ers kaaiken.”
Nou ik gong, maar ik zag niks. ’t Was een stikdonkere nacht: nou, baldeedigheid
kon het niet wezen, want deervoor was het te laat. Wat het was, deer begrepe we
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niks van. De volgende avond wordt er weer etikt.
“Wie is daar?” roep ik.
“Of je vrouw baai Gerrit Stukken wil komme uitkleede, want zijn vrouw het et
afelaaid.”
Bepaald was het dus de vorige évond een voorbode eweest.

cbak0184 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 486
Zoo diende ik as vrijgezel bij de moeder van Kees de Waart, die nou nog an het
daaikent weunt. Ik kwam bij de maid vandeen en gong het gangetje deur, zuid an
de stal. Deer zag ik opeens een vrouwmensch zitte dat zoo klagelijk zat te huilen,
dat het me deur me toone heengong. Ik riep de vrouw en Kees, dat toe zoo’n
opgeschote jonge was. Ze gonge mee, maar toe was er niks, zoodat ze me allemaal
oitlachte. Ik gong er dus weer heen en zag dat waaif weer zitte. Ik weer terug.
Ik zeg teuge Kees: “As jaai den nou niet bang benne, gaan jij dan mee, want nou zit
ze der alweer.”
Kees gong mee en, ja, nou zag ie er ook zitten en hoorde der metien kermen. Toe
riepe we zen moeder, maar toe die kwam was ze weer weg en zoo gong het aldeur.
De volgende dag moet ik hoopstoops om de dokter omdat de vrouw beslote koliek
had. Ze is er dan ook an esturve.
Ja dat hew ik zelf beleefd.89

cbak0185 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 486
Nou, uwe weet nog wel dat er bij Klaas Schoon zoo veul in een huishouwe
estorve benne? Wel ja, uwe heb er, meen ik, nog over egaan. Nou, de évent voordat
Klaas esturve is, gong ik de werf op in toe zag ik een groot wit beest, net een
scheep.90

cbak0186 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 485
Ja, dit hew ik uwe ook geloof ik nog nooit verteld. Daags voordat de ouwe man
ziek eworre is, stond ie achter op de wal. Iniens zag ie een man in het zwart van het
kerkhof op hem afkomme. Hij gong dwars over het water heen, recht Kerkee91

over, en kwam vlak naast de ouwe staan. De ouwe zei niks, maar gong droipsteertend
heen.
Nou, omdat de ouwe nogal baaigeloovig was, zeidie: “Das me dood”.
Nou, uwe weet wel dat ie er ook niet of ekomme is.92

cbak0187 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 481
Zoo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam een boer was die met
een helm was geboren. Die boer kwam op een goeie morgen met de knecht oit het
land. De knecht jukte een gang melk.
“Gaan op zaai, maat,” zaai de boer.
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De knecht keek vreemd op; de weg was breed en er kwam niks an.
“Gaan op zaai, maat,” zei die nag er es, maar de knecht liep door.
Opiens wordt ie me deer met emmers en al op de grond egooid.
“Wat is dat nou?” kermt ie.
“Ja, ik hew et je wel ezaaid,” zaai de boer: “Der kwam een begrafenisstoet an, en
die is teuge je op eloope.”

cbak0188 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 699
Zoo was die ouwe Hain Groen ook zoo’n rare. As er een koe in de sloot zat en
ze konne hem er niet oit kraaige, dan riepe ze Hain en één, twee, drie, dan wasse
er oit.
Kees de Waart heb het ehad, dat ie met varkens nee Purmerend most en hai kon
ze niet op de wage kraaige. Hai riep Haintje Groen en toe die er bai kwam, ginge
ze netjes staan, zoodat ze er met glans in een oogenblik allemaal ingonge.
Nou, ze hebbe me dikwijls verteld dat Piet Lodder (de man van de weeuw van
Piet Lodder, die uwe wel ken) en Jan Lodder (de vader van die nou nag Klaas
Lodder is) ers an het maaie ware.93 Ze konde geen grassie ofsnaaie: de blaadjes
streke voor de zeis langs.
Nou, deer begon me die Piet ongemakkelijk te vloeke: “Dat lapt die Hain Groen
weer. Wat zou ie deer weer mee voor hewwe?”
“Leete we nee hem toe gaan, Piet,” zei Jan.
En dat deeë ze toe ook.
“Zoo manne,” zaai Hain: “Kom jeloi een kommetje koffie halen? Ik had jeloi al
eer verwacht.”
Verrek maar, dochte ze.
Nou, ze bleve een poossie prate en opiens zeidie: “Gaan nou maar vort: nou zel het
wel beter gaan.”
En toe hebbe ze emaaie dat het een lust was. Maar toen heb Piet Lodder hem
natuurlijk nag erger uit evloekt, toe ie goed en wel in ’t land was.94

2-10-1901

cbak0189 <sage>
Het verhaal van Truideman en zijn wijf uit Hoorn kent u zeker? Zijn vergeefsche
reis naar Enkhuizen, de hulp die hem bij zijn aankomst te Hoorn werd bewezen,
hoe hij bakker werd, het brood door een ezel gratis liet rondrijden bij armen en hoe
de ezel eenmaal niet thuiskwam, omdat ze stenen in den kar hadden gedaan.95

cbak0190 <sage> sinsag 687 & sinsag 545
Iemand die kollen kan, is verplicht het ook van tijd tot tijd te doen, al zou hij ook
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de kinderen van zijn besten vriend bekollen, anders komt hem zelf wat over;
tenminste ondervindt hij er de nadeelige gevolgen van.
(Beets)
Op een schip kreeg ieder matroos dagelijks een oorlam. Op zekeren dag was er wat
gebeurd waarom de equipage gestraft werd met inhouding van de oorlam. Toen
vroeg één der bemanning of hij de matrozen wat schenken mocht zonder in de
kombuis te komen. De kapitein stond dit toe. Toen haalde hij een kraantje uit zijn
zak, draaide dit in de mast en tapte aan ieder een bittertje, brandewijntje of iets
anders naar hun begeeren. Ieder was natuurlijk ten hoogste verwonderd.
Toen men een poos in zee was en geen land te bekennen was, kreeg die matroos het
benauwd. Hij verzocht aan den kapitein de valreep zakken te laten en hem er af te
laten. Deze dacht dat hij gek werd. Doch daar hij al benauwder werd en bleef
aandringen, stond men zijn verzoek toe. Hij klom naar beneden en wandelde op
het water. Daar het schip een groote vaart had, zag de bemanning hem al meer en
meer van het schip verdwijnen. Hij zakte ten slotte al dieper en men kon met den
verrekijker alleen zijn hoofd nog onderscheiden, zoodat hij waarschijnlijk ver-
dronken is.
(Beets)96

cbak0191 <sage> sinsag 545
Grietje Holleman (u bekend) zei altijd, dat als men ’s nachts om twaalf uur ging
kijken, men dan haar geest over het water kon zien zweven.97

cbak0192 <sage> sinsag 481
In de Beets was ook een meisje dat voorgevoelens had. Eens was ze weer zeer
benauwd en vroeg aan een ander meisje om met haar te gaan wandelen.
Toen ze bij het laatste huisje gekomen waren, vroeg ze aan haar gezellin: “Zie je
niets?”
“Neen”.
“Nou, daar komt een lijkstoet aan.”
Zij werd al benauwder.
Ten slotte bedaarde zij en zei: “Nu is hij voorbij; nu zal er wel spoedig hier iemand
sterven.”
Den volgenden dag was er werkelijk een sterfgeval.

cbak0193 <sage> Informant uit Koog aan de Zaan sinsag 750
De heer Veldhuis verstond de zwarte kunst aan de Zaan. Toen dominee
Windgetter bij hem kwam te dineeren - hij was op de grauwe erwten verzocht -
, zaten in een minimum van tijd zijn broek-, vest- en jaszakken vol grauw erwten.
Men spreekt van grauw en groen erwten in plaats van grauwe en groene erwten
(Zaan).
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Dezelfde heer Veldhuis heeft eens toen een gast bij hem was grauw erwten in
spinnen veranderd. De geheele schotel was vol leven.98

cbak0194 <sage> Informant uit Koog aan de Zaan sinsag 750
Bij den zelfden heer Veldhuis te Koog aan de Zaan kwam een jood met appelen.
“Wat kosten ze?” vroeg hij
“In die mand een cent per stuk, en in den anderen twee cent.”
“Een cent, twee cent, twee cent, een cent, een cent, twee cent (enzovoort),” zeide
hij, telkens naar de manden wijzend, net zoo lang tot alles door elkaar lag.99

cbak0195 <sage> sinsag 450
Op Zuiderwoude spookt het weer. Een mijner overleden patiënten, een ruwe
man die altijd erg vloekte en om God noch Zijn gebod gaf, levert hem dit. Het
komt omdat zijn geest geen rust kan vinden.

cbak0196 <sage> sinsag 489
Grietje Holleman (zie vroeger) liep ’s avonds voorbij het huis van, of bleef staan
tegen het huis van Hannes Marees, Kees Posch en dominee Korteweg, kort
voor daar huisgenoten gestorven zijn. Ze had dan een lantaarn bij zich, die uitging
als iemand naderde.

cbak0197 <sage> sinsag 481
Een jood uit Hoorn kwam den overgrootvader van mijn zegsman tegen. Ze
kenden elkaar, maar meer ook niet.
“Ga op sij, ga op sij,” riep de jood.
De ander week geen haarbreed van den weg af.
“O waai, o waai, wat wor ik op mijn wang geslagen,” kermde de jood.
Er was niets in de buurt. De jood had een lijkstatie zien aankomen, had, doordien
de ander niet uitweek, zelf niet kunnen uitwijken, en nu een stoot tegen zijn wang
gekregen.100

cbak0198 <sage> sinsag 688
In de Beemster was kermis. Er was een waarzegster. Verschillende paren gingen
er heen. Ze konden dan in den zoogenaamden zwarten spiegel hun bruigom of hun
doodkist etcetera zien.
Eén meisje riep de vrouw evenwel apart en zei: “Voor je in den spiegel kijkt, moet
ik je wat zeggen. Jij bent arm, maar een rijk heer uit Gelderland zal op je ver-
lieven. Jij zult ook van hem houden en je zult een gelukkig huwelijk hebben.
Ziezoo, kijk nu maar in den spiegel. Kijk hem nou goed an, want hij is hier op de
kermis en je zult hem wel ontmoeten”.
Zij giegelde het uit van pleizier en vertelde het aan de anderen. Toen ze een paar uur
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later in het heerenhuis aan de Buurt in de Beemster kwam, kwam een net jong
mensch op haar af. Zij begon hevig te blozen. Geplaag natuurlijk van haar vrien-
dinnen. Zij danste evenwel toch met dien heer, bleef den geheelen avond bij hem,
hij had geld, kwam uit Gelderland en ze is later met hem getrouwd.
(Beets)101

cbak0199 <sage>
Een ongetrouwd heer had ook een voorspellende geest. Hij was een oppassend
man, en had een oude huishoudster.
Toen hij ’s avonds laat uit de sociëteit kwam, zei de meid tegen hem: “Mijnheer, er
is volk in huis. Ik heb het gehoord, haal gauw de politie.”
“Neen,” zei hij, “ik wil geen politie in mijn huis hebben. Ik zal zelf kijken.”
Hij ging rechtvoort naar de kamer waar de dief was en vroeg barsch: “Wat mot je?”
De ander was beduusd en stond te trillen.
“Ga mee,” zei de heer, “en vertel waarom je hier kwam.”
De dief was geheel confuus en zei geen woord. Eindelijk kwam er verlegen uit, dat
hij hem had willen bestelen en daarna vermoorden.
“Ziezoo,” zei de heer, “dan zal ik je een fooi geven, maar beloof dat je het nooit
meer zult doen.”
De dief vertrok. De meid was niets gesticht dat het zoo afliep en deed den heer
allerlei verwijtings dat ze geen politie had mogen halen.
“Och,” zei de heer, “hij zal zonder mij ook wel aan de galg komen.”
Een poos later zit hij met de meid op de stoep van zijn huis. Zijn buurman kwam
naar hem toe en vertelde dat er een persoon gevat was wegens moord en nu eerst-
daags opgehangen zou worden.
“Zie je nu wel,” zei de heer tegen de meid.
Aangezien de meid het geval niet gezwegen had, moest de heer later nog boete
betalen, omdat hij een gevaarlijk roover had laten loopen.
(Beets)

cbak0200 <sage> sinsag 481
De broer van N. Kleerenbezem liep met een Zuiderwouder die met een helm
geboren was.
“Ga opzij,” zei deze.
Die broer deed het niet omdat de weg breed was. Hij struikelde. Hij was natuurlijk
weer over een begrafenisstoet gestruikeld. Den volgenden dag was daar ter plaatse
iemand gestorven.102

cbak0201 <sage> sinsag 666
De dominee van het dorp geloofde niet dat Herk Ooievaar uit Berkhout de
zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan en heeft bij hem
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gegeten. Herk nam een loopje met hem. Als hij zijn pijp wou stoppen, bleef zijn
arm krom staan of kon hij zijn vingers niet krom krijgen. Toen hij zou eten, kon
hij de lepel niet verder dan tot aan den mond krijgen, enzovoort. Ten slotte was
Zijn Eerwaarde ook overtuigd.103

cbak0202 <sage> Informant uit Beets sinsag 450
Mijn zegsman uit de Beets heeft bij een beschaafde vrouw thuisgelegen. In diens
huis had het vroeger ook gespookt. Zij geloofde er niet aan, maar toch moest zij
erkennen dat ’s nachts om twaalf uur toch nog altijd de pot de chambre op het
bedsbordje in de bedstee in de spookkamer rammelde. Zij heeft hierop mijn zegs-
man wel attent gemaakt. In dat huis waren vroeger ongerechtigdheden gebeurd en
nu kon de geest van de afgestorvene niet tot rust komen.
(Beets)

cbak0203 <sage> Informant uit Beets sinsag 435
Mijn zegsman uit de Beets vertelde ook het volgende. Zijn oudoom had een
touwslagerij in Hoorn. Daarvoor betrokken zij vlas en hennep uit Amsterdam.
Eens ging zijn oudoom zelf naar Amsterdam. Toen hij in het magazijn boven
kwam, stond hij versteld van de herrie. De bediende zei wat. Hij zei niets terug.
Weer werd wat gezegd, maar hij was onder den indruk van de kolersche herrie.
Eindelijk snapte de bediende waarom de ander zoo stil was.
“Ja,” zei de bediende, “dat komt door spoken. Hier is vroeger onrecht gepleegd.
De vorige bewoner heeft zich opgehangen. En of mijn patroon nu door één of
meer knechts ’s avonds de boel laat opruimen, ’s morgens is het toch altijd het-
zelfde: ’s nachts wordt alles door elkaar gesmeten.”

cbak0204 <sage> sinsag 489
Grietje Holleman diende als jong meisje aan de Lagendijk bij Monnikendam.
Als het haar uitdag geweest was, zei ze altijd ’s avonds als ze thuis kwam tot den
boer en boerin: “Wat ben jelui vandaag raar aan het kokkeren geweest.”
“Hoe dat zoo?”
“Wel, jelui hebt dat gegeten, het zoo klaar gemaakt (enzovoort).”
“Hoe weet jij dat? Jij zat toch in Broek?”
Eens besloten ze eens een proef te nemen. Ze maakten wat klaar: iets heel vreemds,
waschten alles af enzovoort, enzovoort, zoodat niemand ’t in de verste verte kon
vermoeden wat ze gegeten hadden.
Toch zei Griet weer: “Wat ben jelui raar aan het kokkeren geweest.”
“Wat hebben we dan gegeten?”
En Griet zei het weer precies.
“Maar dan ben jij een kol,” zei de boer, en ze is op staande voet moeten vertrek-
ken.104
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cbak0205 <personal narrative>
Een serieusen belezer wist ik heden te bewegen mij zijn kunst te leeren. Hij be-
schikte over de ware manier, dat wil zeggen die uit den Bijbel. Daardoor levert de
formule niets op.
Al strijkende over een verstuikt, zwerend of rheumatisch deel, zegt hij over stil
eenige malen: “Ik geloof in God den Vader, den Zoon en des Heiligen Geestes.
Amen.”
Hij noch de patiënt is gedekt, en hij heeft nog nooit iets er aan verdiend en mag
zelfs niet eens bedankt worden.

cbak0206 <sage> sinsag 283
Zijn vader kon ook de koorts afnemen, doch die kunst verstond hij niet. Wel
herinnert hij zich dat eens een heer uit Amsterdam naar zijn vader is toegekomen.
Die heer moest de hemdsmouw opstroopen en werd eenige malen over den voor-
arm gestreken.
Vervolgens werd hij naar huis gezonden, terwijl zijn vader zei: “Nu zul je nog
éénmaal een harde koorts krijgen, zoodat je familie denkt dat je sterven gaat, maar
dan ook niet meer.”
Dit is ook werkelijk gebeurd: men wilde afscheid van hem nemen, den notaris laten
halen enzovoort, enzovoort. Hij bleef evenwel gelooven en is hersteld.

cbak0207 <sage> sinsag 283
Iemand uit Holysloot die de koorts kon afnemen, kon hem ook geven, ook al
geloofde men er niet aan. Eens kwam een ongeloovige bij hem.
Hij zei tegen hem: “Morgen zal je niet weer bij mij komen.”
Werkelijk kwam deze niet.
“Waarom is [hij] er niet?” vroeg hij iemand.
“Die lijt te bed.”
Zoo ging het drie dagen.
Daarna zei de belezer: “Nu moet hij maar zelf weer komen.”
Inderdaad kwam hij en is daarna niet weer met de kunst van belezen gaan spotten.

cbak0208 <personal narrative>
Een zeer verstandig inwoner van Broek heeft in het zelfde huis gewoond met
Grietje Holleman (zie vroeger). Zij hadden één gezamelijke buitendeur. Toen
ze een paar jaar zoo samen gewoond hadden, heeft hij haar de huur opgezegd. Niet
omdat hij bang was voor haar kollen, want dan was hij niet met haar onder één dak
gaan wonen. Maar wel omdat zij het ’s nachts zoo vaak benauwd kreeg, dan naar
buiten ging en alles maar liet openstaan, zoodat hij geen nacht zeker was of hij wel
met een vaste deur sliep.105
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cbak0209 <mop> D. Schuurman at 1738
Van de week was ik ook weer zoo gelukkig eenige sprookjes bij een patiënt mach-
tig te worden, een oude Broeker.106 Zij zijn:
Er was eens een cathechiseermeester in Amsterdam. Evenals ieder onderwijzer
had hij ook domme leerlingen onder zijn gehoor.
Vooral een matroos verbitterde hem vaak hevig, zoodat hij tenslotte in woede
uitriep: “Als dat zoo doorgaat, kom jij nog eens in de hel.”
“O, da’s niks,” zei de matroos, “want daar ben ik wel meer geweest.”
“Wat bedoel je?” zei de cathechiseermeester.
“O,” zeid’ie, “ik was vroeger boereknecht buiten. Daar deed ik mijn werk goed en
ik was zoo zindelijk en knappies. Op een goeden dag ging ik dood. Ik stap regel-
recht naar den hemel toe. De deur stond open en het was er prachtig, maar er waren
niet veel lui in. Petrus en nog zoo’n jongen hielden me echter tegen.
‘Dit gaat zoo niet, maat,’ zei Petrus.
En of ik al zei dat ik altijd een knappe boereknecht geweest was, het gaf me niks.
‘Laat dan een advocaat voor me pleiten,’ zei ik: ‘Is hier geen advocaat?’
‘Welnee,’ zei Petrus: ‘Man, die bennen in heel de hemel niet.’
‘Affijn,’ zeg ik, ‘dan gaan ik maar eens in de hel zoeken: daar zellen die genoeg
wezen.’
Ik dus naar de hel.
‘Wat kwam jij doen?’ zei Belzebub.
Nou, ik vertelde hem dat ik werk in den hemel gezocht had en dat ik nou om een
advocaat kwam.
‘O,’ zei Belzebub: ‘Werk kan je hier ook krijgen. Daar heb je zoo’n drokte niet om
te maken.’
‘Goed,’ zei ik.
‘Wat ben je geweest?’ vroeg hij weer.
‘Boereknecht,’ zei ik.
‘O jé,’ zeid’ie, ‘die hebben we hier niet: maar je kan stoker worden.’
‘Dan maar weer wat aars,’ zei ik: ‘Dan maar stoker, mijn ook goed.’
Ik begon dus te stoken. Den eersten dag ging het goed. ’s Nachts werkte ik door,
want slaap of eten heb je niet noodig. Maar den tweeden dag kreeg ik achterlast.107

‘Hei, is daar niemand die effetjes me baantje wil overnemen?’
Maar er kwam niemand, want stoker weze is zoo’n happie niet.
‘Hei,’ roep ik tegen Belzebub, ‘neem jij me baantje zoolang er’s waar, want ik
moet zoo noodig met de broek af.’
‘Da’s goed,’ zei Belzebub.
En ik op me zoek naar een secreet. Nou die is nergens daar te vinden, dus ik ging
op ’t lest zoo maar zitten. Maar toen ik gedaan had, wou ik us na gewoonte me gat
afvegen, maar ik zag nergens een papiertje.
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‘Hei,’ zeg ik tegen Belzebub, ‘is hier nergens een papiertje waar ik me k[ont] mee
af ken vegen?’
‘Welnee,’ zei Belzebub, ‘papier is hier niet, want dat verschroeit hier dadelijk in de
hitte. Maar daar in de hoek, daar hangt nog zoo een ouwe uitgedroogde ziel van een
cathechiseermeester: veeg daar je gat maar mee af.’”
De cathechiseermeester zei niks meer.

cbak0210 <mop> D. Schuurman at 1737
Er leefde in den omtrek van Broek een jonge dominee. Toen hij een half jaar
getrouwd was, verloor hij zijn vrouw. Hij deed toen de gelofte dat hij iederen
avond in de kerk voor haar ziel zou bidden. Den eersten avond na de begrafenis gaf
hij den koster order, alles in orde te maken alsof er preek was, en hem dan den
sleutel te bezorgen van de kerk. Hij mocht evenwel geen licht aansteken.
’s Avonds ging dominee naar de kerk. Den tweeden avond weer zoo. Zoo ging het
den derden, vierden, vijfden avond, tot het den koster begon te verdrieten. Hij
besloot dus eens te kijken wat dominee in de kerk deed. Hij verborg zich daarom
in de banken en gaf zijn oogen de kost.
Hij hoorde dominee bidden voor zijn vrouw en ten slotte eindigen met de woor-
den: “O lieveling, mocht ik maar bij u zijn.”
Met dit slot eindigde hij iederen avond en hierop bouwde de koster zijn plan om
van het lastige kerk in orde maken en sleutel bezorgen af te komen. Den volgenden
avond verborg hij zich weer in de kerk, maar geheel in het wit gekleed met nage-
maakte vlerken.
Toen dominee eindigde met de woorden “O lieveling, mocht ik maar bij u zijn”,
riep hij uit met een grafstem: “Dat kan gebeuren, maat.”
Verschrikt keek dominee naar den kant van waar het geluid kwam en zeide: “Wie
zijt gij, die mij aldus toespreekt?”
“Ik ben den engel Gabriël,” zei de koster, “en als je mee naar je vrouw wilt, moet
je maar in dezen zak kruipen.”
Dat gebeurde. De koster bond de zak toe en ging er mee an de sjouw. Maar
waarheen? Hij kwam bij het huis van Jan Parlekiet en toen zette hij dominee in
een schuitje dat daar lag.
“Nou gaan we varen,” zei hij, “en als je een bietje nat wordt, komt dat van de
wolken.”
Tegelijk hoosde hij water over de zak. Zoo roeide hij een eindje voort, zonder nog
te weten wat hij verder doen zou. Daar zag hij bij den ouden Krijn van Keulen
licht op. Die was an het kaartspeulen.
“Nou komme we in den voorhof van de hemel,” zeid’ie: “Nou hoor je stemmen,
die je niet verstane, maar dat zel wel beteren.”
Meteen gooide hij dominee in het eendenhok. De eenden begonnen natuurlijk te
kwekken dat het een aard had.
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Op dat geluid sprongen Krijn van Keulen met zijn maat op en riepen: “Daar heb
je waarachtig de eendendief weer!”
Bij het licht van een lantaarn zagen ze een zak waar ze op lossloegen. Eindelijk
sprong de zak los en dominee sprong er uit.
“Wel dominee,” zei Krijn, “wie had gedacht dat jij een eendendief was? Maar nou
zel je me de eenden van laatst ook betalen.”
Wat hij ook batterde, de portemonnaie moest voor den dag.
Doornat, krimpend van pijn kwam hij ’s nachts om twee uur thuis. Zijn meid deed
hem open en dominee ging naar bed.
Den volgenden dag kwam de koster weer de sleutel brengen.
“O, o,” zei de meid tegen hem: “Wie had dat van dominee gedacht? Daar is hij
vannacht om twee uur thuis gekomen. Hij is bepaald bij de hoeren geweest en toen
er uitgesmeten. Want hij was kreupel, vol blauwe plekken en de beddeveeren zaten
nog op zijn jas.”
De koster zei niets, maar dacht zooveel te meer. Een poos later kwam de meid
zeggen dat dominee voortaan niet meer in de kerk bidde.
(Broek)

cbak0211 <mop> D. Schuurman at 1358c
Een boer bezocht geregeld iedere verkooping. Als hij dan weg was, kwam de
burgemeester zijn vrouwtje troosten. Op een avond gebeurde dat weer. Het was
zeer slecht weer, doch onze boer, Gerritbaas, had zich niet laten weerhouden.
Een soldaat was ook op pad. Hij besloot bij Gerritbaas te overnachten. Daar hij
bij hem bekend was, gluurde hij eens naar binnen en zag de vrouw en de burge-
meester zitten smullen aan haringsla, eieren en wijn.
Ik ga maar door, dacht hij.
Door het slechte weer waren er geen gegadigden en ging de verkooping niet door.
De boer kwam dus terug. Hij kwam den soldaat tegen.
“Dag Gerritbaas,” zei dezen, “ik meende bij je te overnachten, maar ben maar
doorgegaan omdat ik zoo nat was.”
“O, dat is niets,” zei Gerrit: “Ga maar mee.”
Zoo gezegd, zoo gedaan. Daar de deur op de knip was, moest de boer kloppen. Het
duurde lang voor hem werd opengedaan. Onderwijl gluurde de soldaat naar bin-
nen en zag, dat de wijn in den schoorsteen, de eieren en de sla in de kast, en de
burgemeester onder een ton in de dars108 gezet werd.
Men ging binnen. Gerrit vroeg naar het soldatenleven en, al pratend, zette men
zich bij den schoorsteen te warmen.
Na veel verteld te hebben, zei de soldaat: “Ja, en we leeren tooveren ook.”
“Zoo,” zei Gerrit, “doe dat dan eens.”
“Nou,” zei de soldaat, “als ik zeg ‘hocus pocus passe’ dan staan er eieren in de kast
met sla en haring er bij.”
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De boer keek en het was zoo. Hij was vol verwondering.
“Ja,” zei de soldaat, “hebben we bijvoorbeeld dorst, dan hebben we maar te
commandeeren. Heb je trek in wijn? Ja? ‘Hocus pocus passe’, die staat in den
schoorsteen.”
“O, wat heb ik een buikpijn,” zei de vrouw, “ik moet naar bed, ik moet naar bed.”
Zij droop af. De boer kreeg de wijn, maar moest toch eens kijken of er meer stond.
Nee, het was eerlijk spul. In den schoorsteen was niets bizonders.
“Nou most je dat mijn ook er es leeren,” zei Gerritbaas, “want dat kunstje bevalt
me best.”
“Nee,” zei de soldaat, “dat gaat zoo niet. Ik heb vergeten je te zeggen, dat ik dat
alleen kan als de duvel in huis is en die is nou bij je in huis.”
De boer schrikte.
“O,” zei de soldaat, “we zellen hem wel mannen. Krijg maar een stok. Hij zit onder
de ton in de dars.”
Gerrit kreeg een stok. De boer sloeg, de soldaat tilde het vat op, maar toen de stok
neerkwam, zette de soldaat het vat er weer over heen.
“Zoo gaat het niet,” zei de zoon van Mars:109 “Je moet alle deuren open zetten,
anders wordt de duivel te kwaadaardig en zouden we spul met hem krijgen.”
De deuren werden geopend. De boer sloeg weer en de soldaat coupeerde de slagen
met de ton, zoodat de burgemeester kon ontkomen.
Toen hij weg was, zei Gerrit: “Wat lijkt de duivel sprekend op den burgemeester.”
“Ja,” zei de soldaat, “burgemeesters en duivels: dat is krek eender.”
’s Morgens zat de soldaat in de rats. Hij moest zijn pas laten afteekenen. Schoor-
voetend ging hij naar het huis van den burgemeester, maar het liep best af, want
deze bedankte hem voor zijn hulp en gaf hem nog een tientje mee op reis.
(Broek)

cbak0212 <mop> D. Schuurman at 1837
Een pastoor nam geregeld zijn kerkelijke plichten waar, doch hoe hij zijn best ook
deed: het kerkbezoek nam steeds af. Hij zon dus op middelen om dat anders te
krijgen, en op een goeje zondag kondigde hij af, dat den volgenden zondag de
Heilige Geest zelf in den vorm van een duif in de kerk zou komen. Om dat te
kunnen doen, had ie an zijn huishoudster gezegd, dat ze om klokslag elf na boven
most gaan, en de duif door het luik in de kerk most laten vliegen.
Op de bewuste zondag was de kerk stampvol. De klok sloeg elf, maar de geest
kwam niet. De huishoudster had het vergeten. Een poos later schoot het haar
opeens te binnen. Ze vliegt naar boven met de duif, maar in haar drift valt ze zelf
door het luik, doch blijft an der rokke gelukkig hangen, zoodat ze met her bloote
billen in de luchter blijft hangen.
“Daar is de Heilige Geest,” zei de pastoor, “maar al wie er naar kijkt, zal met
blindheid geslagen worden.”
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De heele gemeente sloeg de oogen neer.
Maar een matroos die er een glimp van gezien had, hield één oog dicht en zei:
“Ziezoo, dan waag ik er één oog an, want zoo’n Heilige Geest mag ik altijd graag
zien.”
(Broek)

cbak0213 <mop> D. Schuurman at 1735
Een ander pastoor kon altijd heel mooi preeken.
Hij werkte dan op het gemoed van zijn hoorders 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 hoorders, op wie dat altijd een diepe indruk maakte. Het
was een arm boertje die maar één koe had, maar hij gaf van zijn armoedje zooveel
als hij half kon missen, overtuigd dat hij het dubbel weerom zou krijgen. En dat
was ook werkelijk zoo. Het was of de zegen in zijn huis kwam. Maar na eenige
jaren, toen de koe een jaar of acht werd, begon dat te veranderen. Hij melkte lang
zoo veel niet en hij ging al achteruit.
“Hoor es, vrouw,” zei die, “we mosten de heele koe maar aan mijnheer pastoor
geven; het zal ons toch dubbel vergolden worden.”
Dat ging an.
“Doen hem maar bij mijn koeien in de wei,” zei pastoor.
Dat ware andere beeste, acht prachtig mooie, vette beesten. Maar het ouwe magere
koetje beviel het niet bij pastoors koeien. Het wilde weer naar zijn ouwe wei terug.
’s Nachts eerst schreeuwe, toen kwaadaardig; het hek stuk gebonsd en hij op de
loop naar zijn oude baas. De acht vette koeie hem achterna.
Toe de boer ’s morgens op kwam, zei die: “Zie je, vrouw, deer 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 beeste weerom
vragen.
“Nee, nee,” zei de boer, “je hebt zelf epreekd dat het me dubbel vergolden zou
worden en nou is dat de zegen van boven.”
Wat pastoor deed, hij kreeg ze niet.
“Dan zel ik je verklagen,” zei die op ’t lest.
“Ga je gang,” zei de boer, en zoo most ie op ’t lest voor de rechter kommen.
Maar ons boertje kwam niet. Hoeveel maal ze om hem stuurden, hij bleef weg. Dan
kwam pastoor weer.
“Als je nou een rechtvaardige zaak voor heb,” zei die, “waarom kom je je dan niet
verdedigen?”
“Ik heb geen kleere,” zei de boer, “om voor die hooge heere te verschijnen.”
“O, da’s niks. Die ken je van mijn wel krijgen.”
En zoo ging de boer in pastoor zijn kleeren na de rechtbank.
Nou, daar was het natuurlijk een gepraat over en weer, tot de boer op laast nijdig
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zei: “Wel ja, me koeie zouwe van jou wezen, me vrouw misschien wel, en op laatst
ken je nog wel zegge, dat de kleere die ik an heb van jou bennen.”
“Dat ben ze ook,” zei pastoor.
Maar nou maakte de rechter er een end an. Het bleek nou genog dat de pastoor gek
was en de boer mocht de negen koeien houwen. Dat had nou wel goed egaan, maar
hij most natuurlijk bij pastoor aldoor weer in de kerk kommen, biechte en meer
zuk, en dan hadde ze natuurlijk telkes armoed.
Op laast zei pastoor: “Weet je wat? Wie van ons de ander het eerst nieuwjaar
wenscht, mag de koeie houwen, en dan late we verder het zakie blaauw blaauw.”
“Afgesproke,” zei de boer.
Ouwejaarsavond: een mooie avond, de boer er op uit. Hij klom bove in de boom
bij pastoor zijn huis en wachtte tot hij buite zou komme. Maar wat zag ie door het
bovelicht? Pastoor kwam nakend uit bed, alleen zijn sjamberloek110 an. Zijn huis-
houster was ook nakend.
Toe zei de pastoor tegen zijn huishouster: “Wat is dat?”
“Dat is Egypte,” zei ze: “Wat heb jij daar tusschen je beenen?”
“Dat is Jozef,” zei pastoor, “en nu moet Jozef maar in Egypte gaan.”
Dat gebeurde. Toen het twaalf uur was, moest pastoor naar de kerk toe.
Toe die buitenkwam, riep de boer: “Veel zegen in het nieuwe jaar, mijnheer pas-
toor.”
Deze schrok en riep: “Zit je daar al lang?”
“O ja, toen Jozef in Egypte ging, was ik hier al,” zei de boer.
“We zellen ons an de afspraak houwen,” zei pastoor: “Je mag die koeie houwe,
hoor.”
En zoo was het op pastoor zijn zeggen weer af ekomen.
(Broek)111

cbak0214 <sage> D. Schuurman vdk 1525z* 31
In de Purmer woonde vroeger een dief, die Pater Tijs genoemd werd, maar dat
was toch zoo een rare. Arme mensche deed ie geen kwaad. Zoo kwam ie ers bij een
boertje die erg bedrukt was.
“Wat scheelt er an?” vroeg ie.
“O, we moete morge ƒ1500 betalen en we hebben maar 700.”
“Da’s niks,” zei die: “Wanneer komt de leenheer?”
“Morgen.”
“Hoe laat?”
“Om vier uur.”
“Wanneer gaat hij weg?”
“Om vijf uur.”
“Goed,” zei die, “dan zal ik je de 800 gulden die je te kort komt leenen.”
De boer betaalde de huur en toen de heer naar huis ging, bestal Pater Tijs hem.
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Daarop ging hij naar het boertje en zei: “De ƒ 800 schenk ik je.”
Op een keer heb hij een grap ehad met een dief uit de Broekermeer. Pater Tijs
was klein, maar dat was een sterke vent, en daarom noemde ze hem de Achtkante
Boer. Nou had de Achtkante Boer ergens geld estole en liep er mee vort. Pater
Tijs viel hem an en wou het geld hebbe.
“Da’s goed,” zei de Achtkante Boer: “As je het sjouwe ken.”
Dat kon Pater Tijs niet, dus mocht de ander het houwe.
Hij lag thuis bij bange mensche. Op ’t laast merkte ze an een brieffie dat ie verloor,
dat hij de beruchte Pater Tijs was, en toe wouwe ze hem niet langer houwe. Het
gaf hun niks of hij al zei dat hij heurlui geen kwaad zou doen. Zij wouwe geen mot
met de politie hebben.
(Broek)

cbak0215 <sage> D. Schuurman sinsag 1304
In de Purmer stond vroeger een groote boereplaats. Daar werd voortdurend kaas
gestolen. Dit begon de boereknecht te verdrieten, daar hij er telkens van verdacht
werd. Hij zon dus op een list. Op de plaats waar telkens kaas gestolen werd,
maakte hij een strik die hij op een bizondere manier bevestigde. Toen ’s nachts de
dief weerkwam, moest hij om de kaas te pakken zijn hand door de strik steken. Dat
gebeurde ook, doch niet zoodra haalde hij zijn hand terug, of de strik reeg toe.
Doordien hij trok, werd een vat met zwaarte van de plank afgetrokken, en door-
dien het vat naar omlaag viel, de dief in de hoogte getrokken.
De boereknecht hoorde dit wel, maar deed net of hij niets bemerkte. De dief hing
dus de geheele nacht in de lucht te bengelen. ’s Morgens evenwel sneed de knecht
het touw door, zoodat de dief op de straat kwakte, doch overigens maakte hij er
geen melding van. Na dien tijd werd nooit meer gestolen.
Jaren daarna was de knecht zelf een welgestelde boer geworden. Op een avond
wordt er bij hem geklopt. Hij doet open en vijftien man marcheeren deftig naar
binnen.
Op zijn vraag wat zij verlangden, zei de hoofdman: “Geen haar van uw hoofd zal
gekrenkt worden, doch wij komen bij u feestvieren en vroolijk zijn. Haal dus het
lekkerste wat je heb en geef het ons.”
Dit gebeurde natuurlijk en de roovers deden zich aan de opgedischte ham en wijn
duchtig te goed.
Eindelijk zei de hoofdman: “Nu zou je wel willen weten wie ik ben? Welnu, ik ben
de kaasdief van zoo- en zooveel jaar geleden. Kijk maar an me pols. Omdat je me
toen niet verraden heb, zal ik je geen kwaad doen. Maar wee je gebeente als je me
nu verklapt.”
Daarop gingen ze alle netjes weer heen.
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cbak0216 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
Nou, den zel ik nag er es een roovergeschiedenis vertellen.
Je weet wel dat ze vroeger geen muntjes en bankjes hadde; dan droege ze het geld
met een leere riem om het lijf. Nou was er es - we zelle maar zegge - een notaris, die
most geld versture. Maar dat ging niet gemakkelijk, want het was een heele sjouw
en dan was het nag gevaarlijk ook, want het was door een dicht bosch waarin ze
zeie dat roovers wasse.
Maar zijn zoon, een groote sterke kerel, zei: “Geef het mijn maar. Ik ben niet
bang.”
Hij ging dus op reis en kwam ’s avonds laat bij de kastelein aan, die vlak bij het
bosch woonde. Nu was het winter en er lag een lillijke sneeuwbult, en het zou
dadelijk wel dondere ook. De kastelein raadt het hem dus sterk af, temeer omdat
het zoo onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd most weze, gaat hij toch op
weg.
Hij laat zijn paard zadele en hij er vandeur. Dat ging een eindje goed, maar toen
begon het te weerlichten van heb ik jou deer, en een sneeuwjacht dat hie uit zijn
ooge niet kon zien. Om kort te gaan: hij verdwaalde. Wat most hie nou doen? Nou
had ie wel ers ehoord dat het instinct van een paard je wel weer bij een bewoond
huis brengt; dus liet ie zijn paard de vrije teugel maar, dan zou die hem wel weer
thuis brengen. Maar telkens verbeelde ie zijn eigen, dat er iemand achter hem was.
Ging hij harder, dan ging die ook harder, en zoo telkes, maar hij kon niks zien.
Op ’t laatst begon de lucht toch op te klaren, en bij het licht van de maan ziet ie een
muur, waarop wat zit: hij docht van menschen. Hij rijdt zaggies verder, en toen ie
vlakbij was, gaf ie het peerd een klap op zijn bil dat ie er met een paar sprongen
voorbij was. Dat was maar goed ook, want hij hoorde duidelijk twee schote vallen,
maar die miste zeker, omdat ie iniens zoo hard was gaan rije. Hij hoorde de kerels
nog van de muur springe, maar die konne hem natuurlijk niet krijgen.
Ten lange leste komt hij dan bij een boereplaats: daar rijdt hij de werf112 op. Om de
voorzichtigheid klopt ie niet an, maar kijkt ers na binne. Dat ging niet, want de
ruite wasse bevrore. Met zen nagel krabt ie er wat af. Toen hoorde nie al een hond
blaffe, maar toen ie het nog er es deed, kwam er heel voorzichtig een oude meid
voor, die vroeg wat ie wou.
“Ja,” zeit ie, “ik ben vreemd volk. Dat en dat heb ik ondervonden en nou wou ik
hier lozeeren.”
“Dat zou ik niet doen,” zei de meid, die zeker medelijje met hem had, omdat ie zoo
op her broer leek: “Gaan liever maar deur, want hier wone roovers.”
Dat was ie ook netjes van plan, toen er een rukvlaag kwam en de deur open waaide.
Deer zatte zeve roovers bij het vuur.
“Kom maar binnen, want,” zegge ze, “we zelle wel voor je zorge.”
Nou, ze namme zijn paard, maar zijn geld - pistolen113 - en een paar kaarse hield ie.
Hij docht: nou zel ik me maar houwe of ik van niks weet; dat toe ze hem op wijn
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tracteerde, proefde die goed mee, maar paste toch op dat ie niet te veel kreeg. Om
een uur of elf hield ie hem dan of hij slaperig was en ging te bed.
Nou heb ik nog vergete te zegge, dat de roovers tege hem ezeid hadde dat ze
herders ware, en dat ze met boerebedrijf en zuk de kost verdiende. Ze zoue hem
tracteere omdat ze zoo met hem te doen hadde. Pas zatte ze, of er kwamme er nog
twee; die hadde er hande bezeerd. Dat ware die kerels die van de hooge muur of
espronge ware, en zoo in de dorens teregt kwamme, maar ze zeie natuurlijk, dat het
van wat anders kwam. Nou, hij ging dan te bed.
Op het bed vond ie een grauw papiertje dat de meid eschreve had en deer stong op:
“Red je, dat je weg komme. Denk om de bulhond. Spring door het raampie.”
Hij was nog niet uit ekleeie, toe kwamme er al twee kerels kijke om zen licht weg
te hale.
Hij deed net of ie van geen kwaad docht en zei: “Gaan jelui maar weg; ik zel me wel
redde.”
Toen ze weg ware, deed hij de deur op de grendel, stak een keers op, en keek ers
door het raampie. Dat viel hem niks mee. Het was hoog van de grond en een groote
bulhond lag er onder. Hij neemt een piek die ie zag staan, steekt de hond dood,
knoopt zijn hemd an mekaar en liet hem vallen. Zoo kwam ie beneden. Hij loopt
natuurlijk wat ie loope kon. Maar de roovers hadde al een en ander gemerkt, dus
die histe de tweede bulhond op hem af die bij de poort lag. Gelukkig had ie zijn jas
niet vergete, en die gooide ie na de bulhond, die er in beet en er mee naar de roovers
gong. Maar daar histe ze hem al weer op. Ja, docht ie: ik heb het end in de bek, dat
moet ik verlieze.
Deer zag ie een brug. Hij der onder. De hond rook hem natuurlijk en kwam bij
hem. Nou had hij allemaal leere rieme met geld om zijn arm ook. Hij stak zijn arm
toe, de hond beet toe, maar bezeerde hem niet. Zoo trok ie de hond naar hem toe
en verzoop hem. Een poos later hoorde nie de rovers over de brug komme.
Ze zeiden: “Heb ie hem nou nog niet? We begrijpe er niks van.”
Na een half uur kwamme ze weer terug: pruttele geen gebrek en vloeke van je leve
zoo niet.
Toe het dag wier, kwam ie natuurlijk onder de brug vandaan en liep na de stad.
Daar gaf ie het natuurlijk an en een massa politie ging op de boereplaats af. Toe ze
der an kwamme, ware de roovers evloge. Alleen één was er: die lag vermoord op de
grond, en de meid hing boven op zolder te bungele.
Nou zel je wel denke: hoe kwam dat? Dat zal ik je vertelle. Een jaar of vier, vijf later
kwam de zoon van de notaris er weer in de buurt, en toe hoorde nie dat ze roovers
epakt hadde, en dat de hoofdman die persoon was, die op de boereplaats gewoond
had. Hij zei niks, maar ging na de gevangenis of ie die en die persoon mocht
spreken.
“Heb je daar kennis an?” vroeg de portier.
“Dat gaat jou niet an,” zei die, “maar ik wou hem erg graag ers spreken.”
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Nou, hij mocht dan.
Toe hij bij de roover kwam, maakte hij zijn eigen bekend en zei: “Ik ben de persoon
die jelui toe en toe vergeefs ezocht hebben. Vertel jij me nou ers, waarom het met
die meid en die ander zoo slecht af eloopen is.”
“Nou, dat is gauw ezeid,” zei de hoofdman: “Mijn maat verkeerde met de meid, en
nou verweet ie er, dat ze jou had laten ontvluchten. Toe wier zij kwaad en heb hem
dood estoken, en deerop heb ze der eigen op ehonge.”
Nou is het uit.
O ja, toe vroeg ie nag of ie geen berouw had over wat ie gedaan had.
“Wel neen ik,” zeidie: “Iedereen zijn vak. Hoe meer we stelen en moorde, hoe
pleizieriger: deer geef ik niks om.”

cbak0217 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
Nou heb je me laast na een spookgeschiedenis gevraagd. Deer weet ik er ook nog
een van - of eigelijk geen spookgeschiedenis: ’t meer om te bewijze, dat er geen
spoke bennen.
Je weet wel dat as het vroeger in die kasteele of groote huizen spookte, dan ginge
ze met er heele hussie eruit vandaan, en liete alles an zen lot over.
Zoo was er den om te beginne een kasteel waar het dus ook spookte en niemand
dorst er na toe.
Maar op een keer reisde een prins of een andere hooggeplaaste door het land en die
zeit: “Ik geloof er niks van. Ik moet toch ers kijke wat dat om het lijf had.”
Hij ging er dus met zijn knecht op af en nam pistole en een paar kaarse mee.
Toe hij bij het kasteel was, zeidie teuge zijn knecht: “Gaan jij maar naar huis. Ik zel
het allien wel klare.”
Hij gong dus na binne en zag niks niemedal. Hij gaat op de kanapé zitte, maar niks
bizonders. Toe het donker was, stak hij een kaars op. Zoo wier het dan tien uur, elf
uur of twaalf uur - op wat voor tijd komme die spoke ook weer? - en jawel, daar
komt zoo’n sinjeur an stappe. Heelemaal in ’t wit, en kettinge an zijn hande en
voete, en zwavel brandde op zijn hoofd.
“Wie ben je?” vroeg ie.
De ander zei niks, maar wenkte met zijn vinger dat ie hem volge moest. Hij had wel
in de gate dat het geen spook was, maar docht: ik moet toch ers kijke, waar ik na
toe moet. Dus hij gong waar de ander hem wenkte.
Opiens zinkt het spook in de diepte en flap, daar gong hij ook. Toe viel ie in de
kelder en vier, vijf kerels spronge op hem.
“Ho nou ers effetjes,” zeidie: “Jelui hebt met geen kind te doen. Ik ben die en die,
en ze komme me zoeke, dus ik zou jelui rade om me niks te doen.”
Ze keke mekaar an, maar beslote toch om hem te late loope as hie maar niks
vertelde.
Toen hij dus thuis kwam, en ze vroege, zeidie maar: “Het spookt er niet, maar ik
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zou jelui toch maar rade er niet na toe te gaan.”
Een jaar of vijf, zes later trouwde ie. Dat was natuurlijk groot feest. Daar wordt
opiens geklopt en der ware twee manne om hem te spreke. Ze hadde een mooi
paard bij erlui en dat kreeg ie cado.
Toen ie vroeg van wie ze kwame, zeide ze: “Van die roovers van het kasteel. We
hebben nou genog geld en scheije er uit met het zakie, maar jij krijg een paard,
omdat je zoo goed ezwege hebbe.”

cbak0218 <sprookje> D. Schuurman at 952
Deer was ers een serzant. Die diende al jaren bij het leger, maar hij kwam nooit
hooger. Hoe die zijn best ook dee, andere ginge hem altijd vooruit. Dat begon hem
te verdriete en hij besloot dus om te dizzerteere. Maar toen ie een endje weg was,
kreeg ie berouw. Andere raadde het hem sterk af, en dan bleef ie maar weer. Dat
was zoo al ers een keer of wat ebeurd, en telkes was ie weerom ekomme. Maar op
een goeje dag, toen ze hem weer goed ekoejeneerd hadde, zei die bij zijn zelf: nou
is het vienaal oit en nou gaan ik vort.
Stilletjes maakte nie dat ie weg kwam, en hai het bos in. In dit bosch was net de
koning an het jage, maar terwijl de koning een hert agterna gong, raakte nie van zijn
gevolg vandaan en verdwaalde heelemaal. Terwijl de koning zoo liep te zoeke na
de weg, kwam ie de serzant teugen.
Nou, ze sprakke mekaar natuurlijk an, en de koning vertelde van zijn ongeluk,
maar hij verzweeg dat ie de koning was. Toe begon de serzant ook te praten en zei,
dat ie gedizzerteerd was.
“Waarom dat?” zei de koning: “Ik heb wel les ehoord, dat het in het leger nog zoo
slecht niet is.”
“Och man,” zei de serzant, “dan weet je er weinig van.”
En hij begon een boekie ope te doen van al de koejernatie die die al ondervonden
had. Maar al pratende, wier het mooi laat en ze beslote dus same maar ders te zoeke
of ze geen lozement konde vinden. En ja, dat lukte. Ze kloppe an, en een meid doet
ope. Ze vrage nachtlooggies en die kenne ze krijge. Maar toe ze vertelde, dat ze
verdwaalde reizigers ware, dee de meid niks den zuchte.
“Waarom zucht je toch zoo?” zei de serzant.
“Och,” zeit de meid, “ik heb mit jelui te doen. Hier komme zavends altijd roovers,
die dan gaan kaartspeule, en as alles dan goed en wel op gang is, make ze ruzie, en
vermoorde en plundere de reizigers.”
Nou, de koning wier natuurlijk erg benauwd en wou dadelijk vortgaan, maar de
serzant zei: “Nee maat, das niet sekuur. We blijve stilletjes weer we benne, en ik zel
wel raad schafte. Als ze vrage om te speule, doen we deftig mee. As we goed en wel
an de gang benne, trap ik je op je toone, den blaas jij het licht uit en den neme we
ze te graze.”
Dat gong an, maar toe ze goed en wel an de gang benne, loopt een hond over de
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koning zen voete. Die blaast het licht uit, en de roovers beginne te vloeke en te raze
en te schreeuwe. De koning vliegt in de schoorsteen, maar de serzant die net even
weg eweest was, komt er met de bloote zabel op an, en slaat er zoo op los, dat de
roovers vergiffenis vroege, en bebloed en wel aftrokken.
Toe stak ie het licht op en zei: “En nou ben ik baas.”
En zoo hadde ze een goeje avond.
Toe ze weer bij het vuur zatte, begon de koning weer over de dienst en na veel viere
en vijve zeidie: “Nou, ik gong maar weer na de kazerne: je ziet wel dat dat zwer-
vend leve ook alles niet is.”
Dat vond de serzant ook en ze gonge same na de stad.
De volgende dag was er een boodschap an de kazerne dat de serzant bij de koning
most komme.
“Das verraje spul,” docht hij, maar hij most er toch heen.
Toen ie an het hof kwam, zei de koning: “Ken je me niet, kameraad?”
En ja, toe hij goed keek, zag ie dat het zijn reiskameraad was. Nou, hij wier
natuurlijk dadelijk verhoogd, en goed ook, maar den most hij zorge dat de foute,
waar ie van esproke had, verbeterd wiere.114

cbak0219 <sprookje> D. Schuurman
Zoo was er ook ers een nederige vrouw - een meid of een huishouster, dat weet ik
zoo recht niet meer. Maar omdat ze zoo goed oppaste, kreeg ze van een hertogin
waar ze diende een heel kissie met juweelen, en op ’t laast nog een heeleboel geld
ook.
Toe docht ze: nou gaan ik trouwe en dan ken ik knappies leven. Maar wat wou het?
Er man storf gauw, en de jonge die ze krege, wou niet erg goed oppasse. Al wat ze
had, maakte ie op, zoodat ze op ’t lest niks meer had as dat kissie vol juweelen.
Toe stierf ze, maar omdat haar zoon er toch maar slechtigheid mee dee, had ze
bepaald dat dat kissie met juweele met haar begrave zou worde. Dat wist natuurlijk
niemand as de doodgraver en de zoon.
Der wensch wier vervuld. Maar na een half jaar denkt doodgraver: nou kon ik het
toch wel er es weg hale. ’s Avonds laat gaat ie dus achter het kerkhof om, klimt
door het dak en laat zich in de grafkelder zakke. En wat vond ie daar? De zoon,
maar zoo dood as en pier. Die had het zelfde wille doen, en die was zoo eschrokke,
dat ie met het kissie in zijn hande ineens dood ebleve was. Hij zat nog op zijn knieë
terwijl hij de kist ope emaakt had.

cbak0220 <sprookje> D. Schuurman
Een rijk heer had een lieve vrouw en twee kindere en een genoegelijk leve. Maar of
het kwam dat andere dat niet vele konde en jaloers op hem wasse, dat weet ik niet,
maar aldoor wier die heer teuge zijn vrouw opestookt. Dan wiste ze dat, en dan
weer dat van der te vertellen, tot de heer er ten lange leste geloof an begon te slaan
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en besloot zijn vrouw van kant te make.
Op een goeie nacht doet ie er in een groote kist, doet die op slot, en zet hem in de
rivier. De kist spoelt weg naar een vreemd land en wordt deer evonde. De vrouw
komt er uit, en komt in dienst bij een dokter, omdat ze natuurlijk niet meer na huis
wou.
Maar toe ze weg was, had er man geen leve meer. Hij had voortdurend berouw
over wat ie gedaan had, en deer kwam nog bij dat zijn kindere ziek wieren. Wat de
dokters ook deeë, er kwam maar geen beterschap. Op laatst besloot ie een avetentie
in de krant te zette; meteen er in wat de kindere mankeerde en of er ook iemand was
die ze geneze kon.
Die avetentie leest zen vrouw. Ze zeid teuge de dokter: zoo en zoo, en is er nog raad
op die ziekten?
“Wel ja,” zeit die dokter, “den moet er zoo en zoo gedaan worde.”
“Nou,” zeit ze, “het benne me bloedeigen kindere. Dan wou ik er wel ers na toe.”
“Das goed,” zeit de dokter, en zij op reis.
Ze verkleedt er eigen as man en klopt bij haar vroegere man an. Na veel over en
weer prate, most hij - of den eigelijk zij - maar es probeere. Ze gaf dus de middele
die de dokter ezeid had en de kindere genazze.
Nou, de heer was natuurlijk in zijn schik en vertelde wat hij al ondervonden had.
Toe dee zij ook er doozie ope en vertelde alles wat ze had ondervonden, behalve
van die kist.
Maar op laast vertelde ze zooveul bizonderhede, dat de heer zei: “Dat ken niemand
anders dan me vrouw wete: dan ben je zeker deur haar estuurd.”
Nou, toe maakte ze er eigen natuurlijk bekend en ze hebben nog lang same geluk-
kig geleefd.

cbak0221 <sage> D. Schuurman sinat 999
In Ilpedam heb vroeger een meid ewoond: die was nergens bang voor. Ze diende
in een herberg en dan plaagde ze her dikwijls, maar ze gaf er niet om. Nou wordt
in zoo’n herberg natuurlijk van alles verhandeld, en zoo kwam op een goede avond
het gesprek op die meid en dat ze zooveul courazie had.
“Nou,” zei er op lest ien, “ik wed dat ze vanavond om elf uur niet na het vort durft.
Deer is een kerel op ehange, en nou wed ik dat ze die zijn slaapmus niet van zijn
kop durft neme en hier brenge.”
“Nou,” zei de meid, “dat zou ook wat.”
En zij er op af. ’t Was stikdonker. Ze had een leertje mee enome en klom stilletjes
bij het schavot op. Maar net zou ze nem de slaapmus afneme, toe hoort ze stommele
en rommele benede.
Zij buigt er eigen voorover en zeit: “Nee, nee hoor, je zult me niet bang make.
Denk je, dat ik niet weet, dat jelui het benne?”
Maar het leve hiel an, en opiens vliegt er een kerel in de donker weg, zoo hard as ie
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loope kon. Das raar, denkt de meid. Ze klimt dus na beneje, en deer vindt ze een
paard an het schavot vastgebonde.
Das geen eerlijk spul eweest, denkt ze, en ik most dus het paard maar meenemen.
Ze komt dus met de slaapmus in de herberg, maar toe ze der vroege, hoe ze hem dat
elappe had, zei ze: “Jawel, maar ik heb nog een paard ook.”
Nou, ze gonge kijke, en dat paard had tog zoo een kostbaar zaal115 op en hoofdstel,
dat ze begrepe er niks van.
Nou, de volgende dage stroomde het natuurlijk na de herberg, want ieder wou er
het zijne van hemme, en de zaak begon te floreere, want ieder wou het zien, en
vooral ook het verhaal uit de meid er eigen mond verneme. Maar na een poos
raakte het zakie natuurlijk in het vergete boekie, en het zaal en het hoofstel wiere
in de haverkist eslote, en het paard op stal ezet.
Maar wat gebeurt? Op een goede zondagmorge, toe de baas en vrouw na de kerk
wazze, komt er een man in de herberg. Hij bestelt een gelaggie en begint over het
geval te prate, en vraagt of hij het ers zien mocht.
“Wel ja,” zeit de meid, “gaan maar mee.”
Ze gonge naar de stal, maar pas hoort het paard de stem van de man, of het begint
te hinniken, en toe ze dichterbij kwame, kon ze duidelijk merke dat paard en man
mekaar konne. Dat smoes ik niet, docht ze.
Een poos later zei de man: “Had dat paard geen zaal?”
“Zeker,” zei ze, “maar dat hebbe we op eborge.”
“Waarzoo?” zei die.
“Nou, in de haverkist.”
“Mag ik dat ook ers zien?”
“Wel zeker,” zei ze, maar meteen docht ze: den zel ik je wel krijge.
Nou was het een erge groote kist, en toe hij hem bukte om het zaal uit de kist te
krijge, pakte zij hem bij zijn broekspijpe, gooide hem erin en deed de kist op slot.
Toe de baas thuis kwam, wiere natuurlijk de dienders ehaald, en toe bleek dat de
meid een gevaarlijk roover geknipt had. Hij wier natuurlijk verhoord en hij most
op ehange worde.
Daags daarvoor kwamme ze vrage, of hij nog een wensch te doen had.
“Ja,” zeidie: “Ik zou die meid nog wel der es spreke. Ten eerste omdat ze zoo
kerdaat was bij dat lijk, en ten tweede omdat ze zich zoo bij de hand getoond heb
bij mijn.”
De meid kwam.
Hij prees er om er moed en zei: “Hier heb ik nog een ouwe jas: die is voor jou.”
De meid docht: ’t is niet veel bizonders, maar ze pakte hem toch an.
Toe ze thuis kwam, lachte ieder er uit, want het was een oude zware jas vol lappen.
“Nou,” zei ze, “beter mee verlege as om verlege; den zel ik hem naar bove hange.”
Zoo gonge er een paar jaar voorbij en niemand docht meer om de jas. Toe wazze
op en goeje dag de vrouw en de meid an het kleere verstelle. Nou kwame ze voor
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een jassie van ien van de kindere een lappie tekort.
“Lete we nou een stukkie van de roover zijn jas neme,” zei de meid.
De vrouw lachte, maar hij wier toch benede ehaald. Ze tornde de naad los en wat
kwam er uit? Niks as gouwe tientjes en bankjes enzovoort, enzovoort. Zoodat de
meid opiens schatrijk was.

cbak0222 <sprookje> D. Schuurman at 676 & at 954
Zoo was er ook ers een arme kleeremaker. Op een goeie dag verdwaalt ie in een
bosch. Deer ziet ie kerels ankomme. Die kruipe allemaal in een groote holle boom.
Na een poosie kwame ze der weer vandaan. Der ware dertien man. Nou moet ik
toch ers kijke wat ze deer doen moste, docht ie, en gong ook in de boom.
En wat vond ie daar? Allemaal goud en edelgesteente. Hij raapt dat natuurlijk op
en hij er mee vort. Nou, hij paste natuurlijk wel op dat ie het an niemand vertelde,
maar zette een herreberg op. Nou, daar was het fesoendelijk en netjes, zoodat er
veel mensche kwame. Maar niemand begreep hoe die kleeremaker hem dat zoo
opiens elappe had.
Toe de roovers weer bij de boom kwame, ware ze natuurlijk razend, maar dat gaf
erlui niks. Ze zochte overal, maar konde maar niet an de weet komme, wie erlui dat
eflikt had.
Zoo verliep er een poosie.
Toe kwam de broer van de kleeremaker, die schoenmaker was, bij hem en zei: “Je
most mijn toch dat kunsie ook ers vertelle, waardoor je zoo rijk eworre bent.”
“Nou, affijn dan,” zeid ie, “maar je belooft me, dat je het an niemand vertelle.”
Dat beloofde nie, en zoo wist die dan alles. Maar toe wou ie het zelf ook wel ers
probeere en hij het bosch in. En ja, daar zag ie ook weer kerels an komme, in de
boom gaan en op lest er weer uitkomme, en hij docht: ziezoo, nou is het mijn tijd,
en ik aanstonds met het zoodje op moeder de vrouw af. Maar dat was mis. Want
deuze keer wasse er geen dertien, maar twaalf eweest. Na dat eerste gevalletje
hadde de roovers besloten, dat er altijd ien in de boom zou blijve om op de boel te
passen. Die kwam dus tevoorschijn en de schoenmaker wier gevange genome.
’s Avonds most ie voor de hoofdman komme. Weet je wat, docht ie, ik zel alles
maar zegge, dan zel dat me straf wel verlichte.
Maar mis hoor. Hij werd evengoed opgehange, maar de roovers beslote toch om
het de kleeremaker betaald te zette.
Op een goeje avond gonge ze met er zesse, ieder met een groote mand bij der, na
de herreberg. Ze vroege of ze der vernachte konne.
Jawel, den moste ze de mande maar zoolang in schuur zette. De roovers atte en
dronke goed, en maakte goeie sier.
Onderwijl most de meid ers een turfie hale, en toe verbeelde ze der eigen al, dat ze
iemand hoorde zuchte, maar een poos later, toe ze weer in schuur most weze, riep
een stem uit de mand: “Ben jelui al klaar?”
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“Nee,” zei ze, maar zij na de baas en alles verteld.
Natuurlijk stuurde ze gauw om de politie, en zoo wierre ze allemaal esnapt. En
nou is et uit.116

cbak0223 <mop> D. Schuurman vdk 1676d*
Een meid was nergens bang voor. Om haar op de proef te stellen, werd een wed-
denschap aangegaan dat ze geen been uit het beenderenhok op het kerkhof durfde
halen.
’s Avonds ging ze er heen, maar nu had de ander zich daar opgesteld.
Toen zij een been pakte, riep een grafstem: “Dat is mijn been.”
Ze greep dus een ander, doch weer klonk: “Dat is mijn been.”
Toen ze ten derde male een been aanpakte en weer gezegd werd “dat is mijn been”,
zei de meid: “Loop nou na de wélicht!117 Welk mensch heb nou drie beene? Ik gaan
hier mee school,118 anders zou ik me weddenschap verlieze.”

cbak0224 <mop> C. Bakker
Een pasteibakker had een zeer lastige juffrouw te bedienen, en per slot van reke-
ning maakte zij het zoo gortig, dat hij haar wel als klant wou missen.
Zoo lekker kon hij iets niet bakken, of zij zei: “Kan je niet iets bizonders bakken?
Op geld komt het niet an.”
Daar zag hij op een zekeren keer een hoop str[ont] aan den weg staan. Het had
gevroren en hij was dan zo hard als een kei. Hij deed er sneeuw op en bracht het
naar de juffrouw. Die gaf juist een partij.
“Daar heb ik nou eens iets bizonders.”
“Goed, geef maar hier. En wat kost het?”
“Veertig gulden.”
“Goed.”
“O ja, juffrouw, hou hem nou in de goot van het huis, anders is hij bedorven eer
het avond is.”
“Ik zal het doen.”
’s Avonds kwamen de gasten. De pastoor begon te ruiken. Eerst verdachten de
gasten elkaar, tot tenslotte het raadsel werd opgelost.
De juffrouw natuurlijk nijdig en hij zijn klant kwijt, maar hij had al vast de ƒ40.
(Deze vieze mop hoorde ik in Leiden, de Zaan, Edam, Broek en ik weet zeker dat
hij ook in Overijssel en Zeeland bekend is)

cbak0225 <mop> D. Schuurman at 1831
Een pastoor zag, al preekende, zijn varken door de moestuin loopen.
Hij waarschuwde zijn meid Maartje aldus: “Mara varka loopa in tuina doena
hemma in ’t hokka.”
De meid begreep hem en het volk vond dat pastoor het mooi gemaakt had.119
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cbak0226 <mop> D. Schuurman at 1529
Een boer gong naar de markt en liet een koe aan een touw achter zich aansjokken.
Ongemerkt wisten drie studenten de koe los te maken en een ervan ging zelf aan
het touw meeloopen. Op de markt gekomen, keek de boer natuurlijk gek op. De
student hing een aandoenlijk tafreel op, hoe zijn voorouders menschen geweest
waren, hoe hij voor straf in een koe was veranderd, en nu door een gelukkig toeval
(welk?) weer in een mensch was veranderd. Er bleef de boer niets anders over dan
hem te laten loopen. Inmiddels hadden de anderen de koe naar huis gebracht.
De boer keek gek op en zei: “Zoo, ben je daar, rakkerd? Wat heb je nou weer
uitgevoerd? Maar je zult het me nou niet weer bakken. Nou moet je er an.”
Hij liet de slager kommen en slachtte de koe.

cbak0227 <mop> D. Schuurman at 1527a
Een paardekooper reisde naar alle markten. Dan had hij altijd een groote som gelds
bij zich in leeren riemen. Zoo ging hij ook weer eens ’s avonds naar een groote stad
met veul geld bij hem. Voor dat ie het bosch in ging dat hij deur moest, ging ie bij
de kastelein effetjes opsteken.
Die zei: “Ben je niet bang?”
“Welnee,” zei die, “ten eerste heb ik een scherpe dolk bij me, en ten tweede heb ik
een nijdige hond, die me altijd zoo trouw volgt, dat ie me haast in me bille bijt.”
“Nou, ik doen het niet,” zei de kastelein.
Hij dee het toch. Na een half uur komt ie iemand tegen. Dat was een persoon die
het gesprek had afgeluisterd. Die begon met te lamenteeren dat hij verdwaald was,
en of hij zoo goed gong naar de stad, en meer zukke foefies.
Nou, hij wist zoo goed kommedie te verkoope, dat de paardekooper medelije
kreeg, en zei: “Loop den maar met mijn mee.”
Toe ze zoowat een uurtje over alles en nog wat epraat hadde, zei de vent: “Wat heb
je deer nou?”
“Dat is een dolk,” zei de ander.
“Laat me ers kijken.”
De paardekooper was zoo dom en gaf hem. Maar zóó as ie het gedaan had, docht
ie: o jé, nou ben ik schipper te voet. Ik zel zien hem weerom te krijgen.
Maar ja, wel opiens zeit de kerel: “Dat ding is zeker wel scherp?”
En hakte de hond zijn kop door de midde.
En met iens zeit ie: “En geef nou je geld maar, want nou ken je toch niks beginnen.”
De paardekooper docht: ik ben toch lest, en gaf het.
Toe zei de roover: “Omdat je het nou zoo gewillig geve, zel ik je je leve late houwe,
maar aanstonds bij de holle boom je rechterhand afhakke: dat doen ik altijd.”
Wat kon de ander er an doen? Niks natuurlijk. Hij ging dus gewillig mee. Maar wat
gebeurt? Opiens voelt ie in zijn rechter broekzak een scherp mes dat ie ook altijd
bij hem had.
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Hij zei dus tege de roover: “Doe me nou een pleizier en hak me linker af, dan ken
ik met me rechter me brood nog verdiene.”
Dat werd toegestaan.
Toe ze bij de holle boom kwame, zeidie: “Nou wou ik nog een verzoek doen:
peuter nou assublieft niet, maar slaan iniens toe.”
“Nou afijn dan, omdat jij het bent,” zei de roover.
In die tijd had hij met zijn rechterhand het mes ope emaakt, en toe de roover allebei
de arme oplichtte om hem zijn hand af te slaan, gaf ie hem een ferme por in zijn zij.
De stoot was goed raak ook, want de roover was dadelijk dood. Hij nam zijn dolk
en zijn geld weerom, maar zijn hond was ie kwijt natuurlijk. Nou, hij gaf het an en
er ging dadelijk politie naar de holle boom, en toe bleek dat het een gevaarlijke
roover was.120

cbak0228 <sprookje> D. Schuurman
Ja, van den hond weet ik nog wat. Er was ers een kastelein, een gemeene kerel: die
vermoordde ieder die er kwam slape en bestal ze dan natuurlijk. Nou was er een
man, die kon ie niet te pakke krijgen, omdat ie zoo een gevaarlijke hond had. Nou
had ie al dikwijls geprobeerd om de hond te koope, maar dat wou maar niet lukke.
Eindelijk beurde het toch, maar toe kwam de man gevallig in een jaar of vier niet
in de herreberg.
Maar toe kwam ie dan toch. Nou, hij gong te bed. Toen ie goed en wel lag, kwam
de kastelein en begon met hem te worstelen, maar de ander won het.
Toe riep de kastelein de hond: die vloog op zijn vroegere baas an, maar toe die hem
bij zijn naam riep en zei: “Koest Zwartkam, pak ze”, veranderde het tooneel en
viel ie de kastelein an. Zoo had ie toch zijn ouwe baas weer eholpe.121

cbak0229 <mop> D. Schuurman
Zoo was er ook ers een kastelein die altijd een boel slapers kreeg. Op een goeje
nacht ware er al een hoop, toe er een boer kwam met een paard en wage, en om
nachtlogies vroeg. Dat kon, maar hij was den de laaste. Maar pas was ie binne, of
er kwam een heer, en die wou ook blijve.
Dat kon natuurlijk niet, maar na lang over en weer prate, zei de kastelein: “Ja, ik
ken me eigen bedstee wel geve: daar kunne der twee in. Als nou die boer bij je wil
slapen, ken jelui allebei blijve.”
Nou, de boer had daar geen bezwaar in. Ze gonge dus te bed.
Maar vooraf zei de heer: “Nou moet je maar niet schrikke as ik vannacht raar doen,
want ik heb wel ders last van de nachtmerrie.”
“O,” zeit de boer, “deer ben ik niet bang voor. Deer heb ik wel kennis an, maar
weet je wat mijn scheelt? Ik droom ’s nachts welders van wat ik bij dag beleefd
heb.”
Zoo gonge ze den slape.
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Maar midde in de nacht begon de ander op de kol te rije of wat aars; tenminste, de
boer docht: nou, maat, nou is het mijn tijd. Hij neemt dus zijn zweep die die mee
enome had, omdat ie het zakie niet vertrouwde, en geeft de heer een ferme opstopper.
Die op de loop natuurlijk. De boer hem achternee.
“Vort bles, hort den, loop den voor den donder.”
En onderwijl sloeg ie maar met de zweep of met het dikke end ervan. Deur al dat
lawaai wiere de gaste natuurlijk wakker, maar toe liep de boer weg, ging na bed en
hield zijn eigen of ie sliep.
Toe de heer de kastelein beschuldigde en op hem ook erg te keer gong,122 zeidie: “Ja
maat, deer ken ik niks an doen. Ik heb zeker dan gedroomd dat ik uit rije most.”
Ik weet niet of de heer nog meer last van de nachtmerrie ehad heb.

cbak0230 <mop> D. Schuurman vdk 1676g*
Die boere en die studente die lijke het altijd wel edaan te hebbe - tenminste, het
benne altijd zuk soortige mensche. Zoo wazze er dan ook weer es twaalf studente,
die een pik hadde op een kammeraad van derlui. Ze beslote om hem ers bang te
make en hem meteen goed op zijn falie te geven. Deer voor liete ze bij een snijjer
twaalf duvelspakke maken, en zoue zoo op de ander zijn kamer komme.
Maar of de kleeremaker het hem verteld had, of een aar, dat doet er niet toe, maar
hij wist ervan, en hij zei dus: “Ik moet ook zoo een pak hebben.”
Dat gebeurde en op de avond dat de twaalf duvels zoue komme, lag hij een strooie
pop in zijn bed en ging zelf as duivel verkleed in de kast staan. Nou, het duurde niet
lang of zijn kammerade die kwamme. Dat was een brulle van-heb-ik-jou-deer,
maar hij wier maar niet wakker. Op ’t lest begonne ze hum (zoo as ze dochte) te
slaan en te knijpe, maar hij bleef deurslape. Door al het lawaai dat ze maakte, en
deur het drille van derlui gedans, ging de kastdeur ope en kwam hij er uit, zonder
dat zullie het merkte.
Hij begon mee te dansen en te schreeuwe, maar ongemerkt gaf ie die een douw en
die een opzaniker en gooide die teuge de wand an, zoodat ze zeie: “Wel, of het waar
is wete we niet. Deer zit wat achter. Lete we ders telle.”
En ja, toe ware ze met her dertiene.
“Den is de werkelijke duvel bij ons ekomme, omdat we espot hebbe,” zeide ze en
zullie er vandeur. Toe ware zullie mooi bang eworre.

cbak0231 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
Voor de zooveelste maal hoorde ik ook het verhaal van den kleermaker die petten
voor zakkerollers moest maken en er zelf één van hield, doch met dezen snijder
liep het goed af. De zakkenrollers hadden een rij geformeerd, zoodat nummer één
stal, en nummer twee het van hem ontving, tot nummer laatst ermee vluchtte. Nu
stelde hij zich achteraan op, en ging met een vracht horlozies etcetera school.
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cbak0232 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
Maar nou moet ik toch weer eens een roovergeschiedenis vertellen. Er was eens
een kapitein die erg rijk was. Hij had uitgestrekte landerijen en wanneer hij nu van
de reis thuis kwam, dan maakte hij altijd van zijn vacantie gebruik om de pacht te
innen. Nu kon hij twee wegen gaan: in de eerste plaats langs een omweg en ten
tweede langs een korteren weg, maar die was onveilig en liep door een bosch heen.
Op een goede keer was het schip genoodzaakt langer dan gewoonlijk weg te
blijven en schreef de kapitein een brief aan den rentmeester, dat hij op den gewonen
tijd het geld maar moest innen. Hiermede stelde hij zijn vrouw natuurlijk ook in
kennis en toen dan de rentmeester gereed stond op reis te gaan, verklaarde zij dat
zij met hem mee wilde. Dat vond die natuurlijk goed, maar toen zij verklaarde
liever niet door het bosch te willen gaan en veel liever den langen maar veiligen weg
wilde bewandelen, was de rentmeester hiervoor niet te vinden: ten eerste om het
tijdverlies, en ten tweede om de noodzakelijke onkosten. Hij zou wel zorgen dat
hij goed gewapend was en zoo liet zij zich overhalen.
Nou, in de heenreis ging alles goed, en de rentmeester zei: “Ziet u nu wel dat er
schandelijk overdreven is. Er is geen gevaar en we kunnen weerom wel weer door
het bosch gaan.”
“Och,” zei zij: “Doe dat nu liever niet; nu hebben we geld bij ons, en het is al
zooveel later.”
Maar alweer liet ze zich bepraten. De rentmeester droeg dus het geld in een mandje
aan zijn hand en zij wandelden samen het bosch in. Toen ze een goed stuk hadden
afgelegd, kwam er opeens een man op hen afschieten.
“Hè,” zei die, “wat ben ik blij dat ik menschen zie; ze vertellen hier zukke rare
dingen, en pas verbeeldde ik mijn eigen al dat ik gillen hoorde. Wat is het hier toch
schril.123 Ik ga maar met jelui loopen...” enzovoort, enzovoort.
Tenslotte werd de rentmeester kwaad en zei: “Kerel, schei toch uit met je praatjes.
Zie je dan niet dat je die juffrouw erg bang maakt?”
Zoo liepen ze dan met hun drieën voort. Maar even later kwam er weer een kerel
en die [zei] ook al weer dat het zoo eendelijk124 daar was, en dat hij blij was, dat hij
menschen zag enzovoort, enzovoort. De rentmeester kreeg het mooi benauwd.
Doch daar kwam een derde ook alweer met dezelfde complenatie.125

Op ’t laatst zei der een: “Wat draag je daar toch? Het lijkt wel zwaar te wezen. Wil
ik het ers dragen?”
“O, daar is niks in,” zei de rentmeester: “Ik ken het best tillen.”
“Ja maar,” zei de ander, “je most toch ers zegge wat er in was.”
Toen dacht ie: nou is het míjn tijd, en de rentmeester ging met zijn rug tegen den
boom aan staan, plaatste het mandje voor zich en zei: “Nou, als jelui het dan weten
wilt: het zit vol geld, en wie het niet gelooven wil, die moet zelf maar kijken.”
“Das goed,” zei de eerste en bukte zich naar het mandje, maar meteen gaf de
rentmeester hem met een dubbeltje dat hij tusschen zijn vingers had zoo een snee
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over zijn gezicht dat zijn tong zijn mond uithing.
“Dat zel je mijn niet lappe,” zei de tweede, doch toen hij naar het mandje greep,
kreeg hij zoo een snee in zijn nek dat hij voor Jaffa lag.126

Daarop ging de derde op de loop, en de rentmeester met de juffrouw hard loopend
naar huis. Maar dat is eens geweest, maar nooit zijn ze weer met zooveel geld ’s
avonds het bosch doorgegaan.

cbak0233 <mop> D. Schuurman at 1675
Er was er es een rijke boer die aarsdom was, geen kinderen, maar wel een os en een
ezel had. Die vent had al zooveul van de akkademie gehoord en dat je daar zooveul
leere kenne, dat ie er hoe langer hoe nieuwsgieriger na werd.
Op ’t laatst zei een grappemaker teuge num: “Nou, wil je wel loive127 dat ze er van
stomme beeste knappe menschen make?”
“Wat je zeg,” zei de boer: “Nou, dan wil ik het ers probeere. M’n os is zoo snukker
dat als ik teuge de ezel zeg ‘hort, hort’ hij allang al loopt.”
De boer dus naar de academie. Ik zel maar zegge na Leije. Nou, hij belt daar an en
een student doet hem ope. Hij vraagt om de perfester128 te spreke, want dat z’n os
op de hoogeschool moet. Nou, die student ging niet na zijn meester, maar gaf
zoo’n opperste van de studente een tuut in het oor.129

Die na vore, en zeit tege de boer: “Dat ken beure, maat, geef je os maar hier.”
Wat of het koste most.
“Zeventig gulden.”
De boer dokte op en de os bleef in Leije. Na een maand docht de boer: nou moet
ik toch er es kijke. En hij weer op reis, maar zijn os was niet thuis: die was na school,
maar het was toch goed dat ie kwam, want er was weer geld noodig, maar de os
leerde goed. Zoo ging het aldeur maar.
Toe de boer zoo anderhalf jaar al deur eschokt130 had en nooit zijn beessie weer zag,
begon ie baloorig te worre en zei, dat ie zijn beessie weerom most hebbe.
“Hé,” zei de student, “heb ie je dan niet geschreve? Hij zel net exame doen, en deer
komt ie wel deur ook, maar dat kost geld.”
“Nou, in gosnaam,” zeit de boer, “maar nou voor ’t lest.”
Hij gaf dus maar weer ƒ100. Maar toen ie weer niks hoorde, ging ie naar Leije met
het vaste plan zijn os mee te neme. Toevallig sprak ie de student weer.
“Maar nou begrijp ik er helemaal niks van,” zei die: “Heb ie je dan weer niet
eschreven? Hij is er deur ekommen en het al een mooie betrekking ook: hij is
burgemeester van Amsterdam eworre.”
“Das gemeen,” zei de boer, “maar ik zel hem wel krijge.”
Hij dus naar Amsterdam. Nou had je daar destijs een burgemeester De Os. Hij
belt deer aan en vraagt of de burgemeester thuis is. Jawel, en wat of ie moet? Nou,
hij is de baas en wou hem meeneme. De knecht begreep er natuurlijk niks van en
docht dat ie gek was. Zullie an het schelde. Deer kwam de burgemeester zelf an en
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zei teuge de knecht, dat ie bedaard most weze en de boer most binnekomme.
Nou, toe most ie vertelle van zijn os en van de akkedemie, maar toe ie op lest zei:
“Nou zel ik je het hoofdstel maar omdoen en je mee naar huis neme, dan ken de
vrouw je ders zien”, toe wier het de burgemeester toch al te kras en het ie hum de
deur uitzette.
Ongetroost ging ie dus heen, maar toe ie thuis kwam, zei die teuge zen vrouw:
“Nou, ze ben daar in Leije toch knap, want onze os is zoowaar een knap mansper-
soon eworre. Maar aardigheid heb je der niet veul an, want als niet komt tot iet is
het alle mans verdriet.”

cbak0234 <sprookje> D. Schuurman sinat 999 (at 955?)
Ja, nou wil ik je nog wel een stukkie vertelle, maar deer ken ik het begin niet van.
Deer was ers zoo’n hooge, zoo’n overste zel ik maar zegge, en die woonde op een
buitenplaas. Die had een huishoudster waar ie veul van hield en die had emaakt dat
er een stuk of wat roovers epakt ware.
Dat begin is eigelijk langer, maar dat ben ik vergete.
Nou goed dan. De roovers ware natuurlijk kwaad en beslote wraak te nemen. Nou
moest er voor die heer een huis ebouwd worre en toe vroeg ien van die roovers of
ie argietekt mogt weze. Dat gong an. Nou, omdat het een groot stuk weide was,
was ie er wel anderhalf jaar mee bezig. In die tijd maakt ie kennis met de huishou-
ster, en dat liep zoo ver dat ie anslag met er maakte en het vaste verkeering wier.
Toe dan het huis zoo omme en bij klaar was, zeit ie teuge der: “We moste ders same
uitrije gaan voor een nacht.”
Zij wou natuurlijk wel en toe bracht ie er na een groot kasteel waar de andere
roovers ware. Deer wier ze egooid en eslage en op ’t lest stopte ze der in een hol.
Toe ze deer zat, hoorde ze de roovers dillebereere wat nou verder te doen stond.
Ieder wou wat aars: ze konne het maar niet eens worre.
Jonge, docht ze, ik mag wel make dat ik vort kom. En zij vlucht door een riool waar
ze net deur kon. Nou was het gelukkig lichte maan, zoodat ze een endje van der af
kon zien en zoo kon ze in de verte een wage met strooi onderscheije. Zij daar heen,
maar die voerman was niks op er esteld, omdat ze zoo vies en smerig was, maar toe
ze zei wie ze was, wou ie wel een plaassie inruime. Hij stopte der dus onder het
strooi. Maar daar kwamme de roovers.
“Hé, maat, heb je niks ezien?”
Nee, hij had niks ezien. Of ie dan niks van een vrouwspersoon bemerkt had; die
most hem toch voorbijpasseere, dat kon niet aars.
“O,” zeit ie, “mien je dat? Ja, er is me een stinkend spook voorbij egaan die kant
op.”
De roovers vort natuurlijk en zullie de are kant op. Zoo kwamme ze bij de overste.
De voerman klopt en vraagt of ie ook om stroo begaan is? Nee, hij most maar deur
gaan. Nou, of ie dan niet ers kijke wou, want er zat wat in het stroo waar ie veel van
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hield. Affijn dan, en toe zag ie dat het zijn huishouster was. Zij wier dadelijk
verschoond, maar wier natuurlijk ziek van de alterasie.131 Maar ze had toch nog
zooveel besef, dat ze alles uit kon legge en toe wiere ze allemaal epakt. Die argitekt
is nooit om zen geld ekomme.
Ja, het spijt me dat ik het niet heelemaal ken.

cbak0235 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
Zoo was er ook ers een boer, die had drie zoons en een knecht. Die vijf mensche
ware allemaal kerels as boomen. Nou hield de baas erg ervan dat alles stipt geregeld
gong en zo wou ie dan ook dat de knecht op tijd thuis kwam. Maar die raakt an ’t
vrije en zoo gebeurde het een keer dat ie nee twaalve thuis kwam. De boer liet hem
trouw staan. De volgende dag mocht ie niks doen, maar eindelijk wier ie den toch
weer in genade angenome.
Maar op een andere keer kwam ie weer te laat en wat of ie soebatte, de baas liet hem
niet in. Hij gong dus maar in de kapberg132 zitte. Toe ie deer een poozie eleid had,
hoort ie de poort opegaan en kwamme er drie kerels in de kapberg. Omdat ze
dochte dat ze allien ware, sprakke ze luid en zoo hoorde nie dat ze van plan ware
om te stele.
“Kijk,” zei er één, “de deur is toch altijd half los. Leete we binne gaan en dan het
kamenet133 nee kijken.”
“Nee,” zei een ander, “das niet secuur, want ze benne alle vijf nog al pootig en ze
moste ers wakker worre.”
“Leete we dan de kapberg in brand steke en as ze den bij de brand benne, onze slag
slaan”, zei de derde.
Maar op ’t end en slot vinde ze het toch maar beter het zakie nog een veertien dage
uit te stelle, en dan met een man of veertien terug te komme. Dat wier goed
gevonde, en zoo gonge ze vort.
’s Morgens toe de boer opstong, kreeg de knecht een braaf standje en hij kon met
ien wel oprukke.
“Dat zou je niet zegge, als je wiste wat ik weet,” zei de knecht.
“Dat ken ik ook zegge,” zei de boer.
“Nee,” zeit de knecht, “zoo en zoo, en dat heb ik vannacht ehoord.”
“Nou,” zeit de boer, “ik zal het den nog ers met je probere, maar as je me belazer,
dan jaag ik je op staande voet weg.”
Dat was goed, maar het was dan toch zaak om de burgemeester waar te schouwe.
Die hoorde het an en zei: “Ik zel je teuge die tijd een vijfentwintig soldate sture.
Maar het konne wel ers kerels uit mijn stad weze, dat ik zel ze in wagens met stroo
bij je de werf op late rije.”
Zoo kwame dan de soldate ongemerkt binne en de burgemeester ook, maar as boer
verkleed en met een valsche baard, zoodat ie heelemaal onkenbaar was. De boer en
zijn zeuns en de knecht gonge zitte kaartspeule; elf uur, ze hoorde niks; twaalf uur,
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nog niks. Maar teuge eene, jawel, deer gong de poort, de klink wier op elicht en er
kwamme veertien man binne.
Nou, ze begonne druk te prate, bemoeide zich met het speule, en zeije dat ze
slapers ware, zoodat ze der vannacht wel woue blijve.
De boer zei niks, en toe wiere ze al brutaler. Op ’t laast nam ien een takkebos en
gooide die op de haard, maar toe kreeg ie ruzie met de knecht.
Toe kwam de burgemeester binne en zei: “Wat is dat? Wat benne hier een slapers.
Ik ben ook een slaper, maar jelui mot geen ruzie maken.”
Nou kort en goed zeie de roovers: “Wij benne geen slapers en geef jelui je geld en
goed maar in, want we komme hier om te plundere.”
“O,” zeit de burgemeester: “Aars niet? Dan slaan ik ook me porsie.”
“Dat zou je wel wille,” zeide ze.
Maar toe liet de burgemeester de soldate binnekomme en wiere ze allemaal eknipt.
Dat was gelukkig ook, want het ware allemaal lui uit de stad die al meer stukkies
uit ehaald hadde en nou ware ze met ien binne.

cbak0236 <mop> D. Schuurman at 1539
Gusteravend skoot me ook nog een mooi moppie te binne.
Deer was ers een weduwe, in die had al twee kindere verlore, in der man, maar ien
zeun had ze over en die was niet regt snik, of liever ezeid: het was soms of ie ze niet
recht allemaal bij mekaar had.
Nou had die weduwe een varken. Een best beessie.
Dat groeide toch zoo lekker, dat ieder al teuge der zei: “Ik zou het maar der es
verkoope”.
“Nee,” zei ze dan, “ik wacht tot dat ik er een mooi stuivertje geld voor ken krijge.”
Eindelijk was ze den toch beslote, en toe most her zeun der mee na de marrekt.
Maar wat wil het geval?
Hij komt drie studenten teuge en die vrage: “Waar gaan jij na toe?”
“Na de marrekt,” zeit ie.
“En wat moet je deer doen?” zegge zullie weer.
“Nou, me varke verkoope, en ik moet er een mooi stuivertje geld voor make.”
“Dat ken je van ons wel krijge,” zegge ze.
“Das goed,” zeid ie, en hij kreeg een mooi nieuw stuivertje.
Hij mooi blijd op huis af, maar zen moeder was er lang niet over esticht.
Ze speulde op as de rook: “Zukke bedriegers, zukke afzetters,” en hoe hij hem zoo
op de hak kon late neme en veul en niet genog.
Op ’t lest zeit ie: “Ik zel ze wel kraaige, moeder. Geef mijn de kater maar.”
Hij doen hem in een zak, en hij vort naar de marrekt. Gevallig komt ie die lui weer
teuge.
“Waar [gaat] dat na toe, jonge?” zegge ze.
“Naar de marrekt,” zeit ie.
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“Wat heb je deer?”
“Dat most jullie ers weten.”
Metien grepe ze an de zak en poes begon onrustig te worde.
“Het is een beest,” zeide ze.
“Miauw,” zei poes.
“Nou, maat, we wete genog,” zeide ze: “Het is een kat.”
“Mis, mannen,” zeidie: “Wedde om een tientje, dat het geen kat is?”
Nou, omdat zullie zeker van der zaak ware, zeie ze: “Das goed.”
Hij de zak ope.
“Zie je wel dat het een kater is.”
Hij kreeg zijn tientje en hij op huis af.
“Heje de kat verkocht?” zei moeder.
“Ja, en ik heb er een tientje voor ekrege.”
“Podorie, jij kent het.”
“Ja,” zei die, “en ik moet nog meer hebbe.”
Nou sliep ie altijd bove, en avond an avond deed ie as ie wat doen most dat in een
groote pot, net zoo lang tot dat de pot driekwart vol was. Toe spande ie er een blaas
over en hij naar de marrekt. De studenten ware er ook weer.
“Waar kom je nou weer mee?” zeide ze.
“Nou,” zeidie, “das wat bizonders. Das dure waar. Dit is een pot, deer zit de geest
der profetie in.”
“Wat is dat?” zeije ze.
“Ja,” zeidie, “dat is gemaakt van menschepeper: as je de blaas stuk make en je stikt
er je hand in, dan krijg je de gave der profecie.”
“We koope het,” zeie ze.
“Ho, ho,” zeidie, “dat zel wel te duur weze, want [voor] minder dan ƒ50 geef ik het
niet.”
“Allé dan, maar dit grappie motte we dus hebbe.”
En hij met 50 guldetjes op moeder af.
Toe de studente in de herberg kwame, woue ze der toch wel ers kaaike wat er in zat
en ieder wou het eerst er van profeteere. Ze tikke ders op de blaas, al harder en
harder zoodat de eerste er op laast zijn vinger deur stak. Maar omdat de pot niet
heelemaal vol was merkte die niks.
“Zoo mot je doen,” zeit de aar, en hij neemt zijn vuist, slaat de blaas stuk en steekt
zijn volle arm in de str[ont].
“Pot hier en ginter,” riepe ze, “dat zelle we hem betaald zette.”
En zullie op weg naar zijn huis. Nou, ze hadde al gauw uit evonde weer ie woonde
en zullie er na toe.
Maar de jonge die deer wel bang voor was, had al zitte kijke, en toe ie ze in de verte
an zag komme, zeidie: “Nou is het mis, moeder. Nog zelle ze me te graze neme,
maar das niks. Ik klee me gauw uit en gaan bove te bed, dan mot jij me met lakes
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toedekke, en zegge dat ik dood ben.”
Nou, dat beurde natuurlijk.
“Is je zeun thuis?” vroege de studente.
“Ja, heere,” zei de vrouw, “hij is wel thuis, maar o, het is zoo naar met hem: hij heb
het net af eleid. O, o, wat moet ik beginne? Zoo’n goeje kostwinner! O, heere, hij
wist zooveel geld te verdiene.”
“Ja, ja,” zeie ze, “dat wille [we] wel loove. As ie alle mensche zoo bij het lijf neemt
net as ons. Weer is ie?”
“Bove heere.”
“Den moete we ders kijke.”
“Gaan je gang, heere, maar doen voorzichtig.”
Zullie naar bove. Ze bekeke num, ze aaide hum ers, ze stoote ders, maar er kwam
geen leve in. Eindelijk draaide ze hum om, dus toe ging zen mond ope.
“Ik weet wat,” zei die, die ie zoo te pakke ehad had: “We moste hem nog wat gave
der profetie mee in de kist geve.”
En metien streek ie z’n broek af.
“Das goed,” zeie de andere.
Dus hij gaat zitte. Maar net as ie z’n gat bove de dooie z’n mond had, bijt die hem
in zijn kont, dat ie niet wist waar ie het had.
“Au, au,” roept die, “Vort manne, want nou begint de dooie weer levendig te
worre.”
En zullie allemaal verschrikt de trap af.
Of zijn moeder en hij schik hadde.134

cbak0237 <sprookje> D. Schuurman
In vroeger tijd, toe de Oost en Amerika nog niet ontdekt wazze, toe beurde het
welders dat de matroze, as een schip verongelukte, in een heel vreemd land kwame.
Zoo was er dan ook ers een matroos die zijn heele schip verspeulde. Maar hij met
twee kammeraas spoelde an een land an en bleve gelukkig behouwe. Nou was het
deer erg boomrijk, dus zullie het bosch in. Toe het avond wier, klomme ze ieder in
een boom voor het wilde gedierte.
Maar teuge de nacht, toe kwam er opiens een wage an met vurige ooge, net een
lokemetief zel ik maar zegge, en die ree zoo hard, maar voor de boome, weer zullie
zatte, bleef ie staan en toe ging ie er weer van deur.
Nou hadde ze wel voor een paar dage nog wat te ete, maar veul was het niet en
daarom zeie ze teuge mekaar: “Waar een wage is, moete ook mensche weze.”
En zullie op er zoek, maar mis: ze konne niks vinde.
’s Avonds, zullie weer in een boom en ’s nachts kwam de wage weer, en bleef weer
drie keer staan. Zoo gong het al deur: maar wat zullie zochte, ze konne gien
mensche ontdekke.
“Weet je wat?” zeie ze op lest, toe erlui ete op was: “As de wage stil houd, moste
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we er op gaan zitte: as we toch dood moete, komt het er niet op an op wat manier.”
Zoo gezeid, zoo gedaan, en toe de wage met de vurige ooge stil hiel, sprong zullie
er op. Zoo kwame ze in een groot paleis en deer was gedekt voor drie persone, maar
ze zagge niemand. Toe ze der eigen braaf te goed edaan hadde, gonge ze nog ers
verder kijke en daar zagge ze drie bedde netjes op emaakt en wel.
Zullie er in, en ze sliepe natuurlijk as een roos. Maar toe ze goed en wel onder zeil
ware, kwam er iemand over derlui heen loope, en toe ze tot besef kwame, was die
weer weg. Zoo gong het een nacht of wat.
“Weet je wat me doen moste?” zeide ze: “We moste niet gaan slape, en dan degeen
die over ons loopt beetpakke.”
Dat dede ze, en toe wier derlui verteld dat in het kasteel een koningsdochter
gevange ehouwe wier door zeven drake, en as ze die drake andorste en versloege,
dat ze dan een nieuw schip zoude krijge.
“Dat doen we,” zeie [ze] en toe wiere ze na een zaal met wapens ebrocht. Hoe ze
het nou verder gedaan ekrege hebbe, weet ik niet, maar ze hebbe de drake dood
emaakt.
Een poos later hoorde ze zinge en jubele en vrouwestemme, maar de konings-
dochter hebbe ze nooit ezien. Maar wat heurlui het meest kon schele: er lag een
nieuw schip, en zoo ben ze goed en wel thuis ekomme.

cbak0238 <sage> D. Schuurman
Ouwe Kees Gras, nee, die heb je natuurlijk niet ekend, maar die heb ook ers
schipbreuk geleje.
Die zei altijd: “Ik ben niet licht geloovig, maar dat heb ik zelf beleefd. We kwame
in een vreemd land. We zagge een woud zoo prachtig, dat het leek wel een paradijs,
dus we woue er graag ers kijke. Wij erheen, maar hoe we liepe, we kwame niet
verder vooruit. Wel zagge we voetstappe die twee maal zoo groot ware as de onze,
maar mensche konne we niet ontdekke. Nou hadde we een hond bij ons, en die
joege we dus voor ons uit. Dat beest liep ook hard en dee zijn best, maar kwam ook
herder noch verder.135 We benne dus maar terug ekeerd, maar wat het eweest is,
weet ik nog niet, maar ik heb het zelf beleefd.”

cbak0239 <sage> D. Schuurman sinsag 502
An de Zunderdorper Gouw danste ’s avonds zeven katte poot in poot. Deer
spookte het, moet je wete. Nou gong iemand na Zunderdorp en most van heurlui
mee danse.
“Dat wil ik wel,” zeidie.
Dus hij gaf erlui een hand.
“God, God,” zei die, “wat heb jelui kouwe hande.”
Vort ware ze, omdat ie God gezeid had. Toe zag ie dat ze om een zilvere beker
danste. Hij heb hem mee enome en hem an de kerk van Zunderdorp of
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Schellingwouw egeve, dat weet ik niet precies meer, maar ze zegge altijd dat ze
in Schellingwouw of Zunderdorp nog bewaard wordt.136

november 1901

cbak0240 <sage> sinsag 539
Vandaag hoorde ik weer van een meid in de Purmer die een prachtig paard en
rijtuig liet stilstaan, omdat haar vrouw het zoo graag zien wou. Maar de vrouw was
niet ingenomen met haar kunst en joeg de kol weg.

cbak0241 <sage> sinsag 539 (?)
Piet Kramer heeft zelf beleefd dat hij achter een koe liep en een ander er voor, dat
geen van drieën een stap verder konden gaan. Het gebeurde op den weg naar
Sloten.

cbak0242 <sage>
Der ware ers een paar arme menschen, die braaf oppaste en in een klein huisie
woonde.
Op een goeje nacht droomde hij dat er een schat bij zijn huis begraven lag.
Opiens kwam er een stem: “Jan, Jan, je moet grave daar en daar, dan zult ge een
schat vinden.”
De volgende nacht alweer zoo: “Jan, Jan, gij moet opstaan gaan en graven gaan,
anders verliest gij den schat.”
Hij is opgestaan en heeft de schat gevonden.
(Beets)

cbak0243 <mop> D. Schuurman at 1645
Een boer droomde alle nachten van schatten. Dan lagen ze hier en dan daar. Hij
ging ers naar den waarzegger.
Die zei: “Gaan daar na toe waar je het eerst droomt dat een schat ligt.”
Zoo droomde nie dat er een schat in de stad Parijs lag. Hij er op uit. ’s Nachts om
drie uur komt hij bij de poort, maar hoe hij soebatte, de soldaat liet hem niet door.
Daarop vertelde hij het doel van zijn reis.
“Welnee,” zei de soldaat: “die schat leit in een boereplaats bij Parijs, in den kelder,
onder de trap in een krulhond.”137

Das mijn eigen huis, dacht de boer, en hij op huis af. En ja, daar vond hij in zijn
kelder onder zijn trap in een krulhond een groote schat.
(D. Schuurman; Broek)
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cbak0244 <sprookje> J.H.E. Schoemaker - Sevenhuysen & broer at 566
Daar was er es een arm landedelman die twee zonen had. Toen hij stierf, liet hij aan
beide zonen niets achter dan een groote kist. Zij maakten hem open en vonden
daarin een hoedje en een fluitje. Nadat de een het hoedje en de ander het fluitje had
genomen, gingen zij naar een herberg en besloten daar ieder huns weegs te gaan,
terwijl ze elkaar na een jaar weer in de herberg zouden ontmoeten.
Voor de grap blies de eerste op zijn fluitje en dadelijk kwam er een mannetje die
vroeg wat hij begeerde.
“O, als ik het maar om het zeggen heb, geef me dan een zak met goud,” zei hij, en
het werd hem dadelijk verstrekt.
“Dat is lollig,” riep nummer twee en zwaaide met zijn hoedje: “dat is een kostelijk
fluitje.”
Maar net zoodra had hij gezwaaid, of er kwam weer een mannetje die hetzelfde
vroeg. Ook hij begeerde een zak met geld. Toen hij het ontvangen had, besloot hij
een boerderij te koopen en op het land te gaan wonen, terwijl de ander liever zijn
schreden naar de stad richtte.
In de stad aangekomen, zag hij een prachtige koets met paarden waarin de koning
met zijn dochter was gezeten. Dadelijk blies hij op zijn fluitje en op den vraag wat
er van zijn begeeren was, eischte hij een nog mooiere koets met paarden. Deze
kwam en hij ging uit rijden.
De koning en zijn dochter werden jaloersch en lieten een gouden koets maken.
Dadelijk zorgde hij, dat hij een nog mooiere kreeg vol edelgesteente. Dit verdroot
de koningsdochter, maar daar zij vonden, dat het toch maar beter was die man tot
vriend dan tot vijand te hebben, moest hij aan het hof komen.
Daar werd hij minzaam ontvangen en de koningsdochter was zoo lief tegen hem,
dat hij tenslotte op haar verliefde. Toen zij hem goed onder haar macht had, vroeg
zij waar hij al die schatten vandaan haalde. Eerst wilde hij dat niet zeggen, doch
tenslotte toonde hij het fluitje. Zij verzocht of ze er ook eens op fluiten mocht. Dit
werd eerst geweigerd, doch tenslotte toegestaan. Dadelijk kwam er een kereltje
aan, maar de koningsdochter verzocht den vent weg te jagen. Dat gebeurde.
Diep bedroefd en berooid ging hij naar zijn broer toe en vroeg of hij het hoedje
eens mocht leenen om het fluitje weer in zijn bezit te krijgen. Dat werd toegestaan.
Weer spreidde hij alle macht ten toon, weer kwam hij aan het hof, weer werd hij
verliefd en wist het zoover te krijgen, dat hij zijn fluitje weerom zou krijgen. Dat
zou hij evenwel krijgen, als de koningsdochter eens met het hoedje mocht zwaaien.
Zonder erg liet hij dat toe. Het kereltje kwam en ten tweede male werd hij verbannen.
Mistroostig ging hij naar het bosch met het vaste plan om zich op te hangen. Hij lei
zich vooraf te slapen onder een boom en zag daar in de buurt twee boomen: de een
met groote peren, de ander met heele kleine. Hij at drie van de groote op, doch
kreeg toen een neus zoo groot als een boom. Hij moest zelf lachen, bekeek zich in
het water en wist zich geen raad. Ten slotte at hij drie van de kleine peren, en toen
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werd zijn neus weer klein.
Dat is aardig, dacht hij, maar nu hang ik mij niet op. Ik ga er mee naar het hof. Toen
hij bij de stad kwam, ruilde hij zijn mooie pak met het pak van een bedelaar en bood
zijn peren in de stad te koop aan, maar hij vroeg zulk een groote som, dat niemand
ervan kon koopen als de koning. Aangezien de koningsdochter erg snoeplustig
was uitgevallen, at ze dadelijk drie groote peren en kreeg een kolossaal groote neus.
De dokters werden geraadpleegd, maar niemand die er met zalfjes of pillen raad
voor wist. Vreemde doktoren werden geraadpleegd zonder succes. Toen meldde
zich onze jonker aan, heel deftig gekleed als een vreemde dokter. Hij onderzocht
de koningsdochter en kwam tot het resultaat dat zij onrechtvaardig verkregen
goed bij zich had. Eerst geloofde men het niet, doch tenslotte bekende zij dat zij
een hoedje had. Toen gaf hij haar twee van de kleine peren en de neus werd kleiner,
maar nog niet heelemaal goed.
“Ik begrijp het niet,” zei de jonker: “Dan moet ze nog meer onrechtvaardig goed
hebben.”
En nu kwam er uit, dat ze ook het fluitje had. Ook dat werd hem ter hand gesteld
en nu kreeg zij de tweede138 peer zoodat de neus weer normaal werd.
Met geschenken overladen, verliet hij het hof. Maar omdat hij boos was op de
koningsdochter, besloot hij zich te wreken en gaf haar bij zijn afscheid nog een
pap, gemaakt van drie fijngewreven groote peren. Toen hij dan weg was, werd haar
neus weer groot.
De koning was boos op den bedrieger. Hij zond hem een leger achterna. Juist was
hij bij zijn broer op de boerderij, toen hij het leger zag aankomen. Zij bliezen en
zwaaiden. Weer werd gevraagd wat ze begeerden en zij verlangden een leger,
grooter en machtiger dan dat van den koning. Dat gebeurde. De koning werd
verslagen en de koningsdochter bleef achter, arm en verloren met een grooten
neus. Dat was haar straf.
(Meedegedeeld door mevrouw Schoemaker en haar broeder, beide uit Zeeland
geboortig. In hun jeugd door hun vader verteld en onthouden).

cbak0245 <sprookje> dhr. Sevenhuysen
De broeder van mevrouw Schoemaker rectificeerde ook het verhaal van den
arend, u reeds vroeger meegedeeld.139

Der was ers een jager die zijn zoon Jantje altijd mee op de jacht nam. Hij ging dan
altijd onder een grooten boom zitten, zijn boterham op te eten. Op een goeden dag
hoorde hij hevig schreeuwen boven zich en hij zag een jongen arend die in de
takken verward was. Hij deelde zijn boterham met hem. Dit deed hij in het vervolg
iederen dag, zoodat de arend aan hem gewend raakte. Ten lange leste besloot hij
hem te bevrijden. De arend vloog weg, maar was zoo aan hem gehecht, dat hij
dagelijks terugkwam en Jantje overal volgde. Toen kwamen de Kozakken in het
land en kwamen ook in Jantjes woonplaats. Zijn vader en moeder werden op
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allerlei manieren geplaagd. Wat Jans vader ving, aten zij op enzovoort, enzovoort.
Tenslotte vertrokken zij, doch toen besloot Jan zich te wreken. Toen de paarden
gezadeld waren, nam hij een steen en gooide ermee, zoodat één der paarden dood
viel. Dit verbitterde de Kozakken zoo, dat ze Jan nazetten, pakten, op het paard
bonden, en mee naar Moskou namen. Hier moest hij dienst nemen en werd Ko-
zak. Natuurlijk werd hij streng bewaakt.
Op een goeien dag zag hij zijn arend weer. Dit bracht hem op een idee.
Hij strooide uit, dat hij van den toren kon springen zonder zich te bezeren. Dit
kwam den keizer ter oore. Hij moest zijn kunsten vertoonen. Toen hij op den
toren zat, zag hij een stip. Die kwam nader en nader. Het was zijn geliefde arend.
Hij omhelsde hem en vloog er mee voort. Men schoot op hem met geweren en
kanonnen, doch geen geweer droeg zóó ver.
Zoo kwam hij op de schoorsteen van zijn vaders huis. Daar zag hij vader mistroos-
tig zitten en moeder zitten weenen.
Opeens roept hij: “Vader, vader, hier ben ik.”
En tot aller blijdschap hadden ze hun zoon in goeden welstand weerom. Hij had
voor zijn kunststuk veel geld van de keizer gekregen, zoodat hij schatrijk was.

[7-10-1901, in brief november 1901]

cbak0246 <sage> J.H.E. Schoemaker - Sevenhuysen & broer sinsag 31
Mevrouw Schoemaker en haar broer, geboortig uit Brouwershaven, herinner-
den zich het volgende verhaal uit hun jeugd, betreffende het onder zee verzinken
van Westen Schouwen.
Een visscher uit Westen Schouwen had een wijfje van een zeemeermin gevangen
en gedood. Een poos later kwam het mannetje boven water en zei:
“Westen Schouwen,
Het zal je berouwen,
Dat je genomen hebt mijn vrouwe.
Westen Schouwen
Zal vergaan
En de plompe toren zal blijven staan.”
Inderdaad komt bij laag water een verzonken vlag nog wel eens bloot. De ruïne van
de toren staat binnendijks.
(Volgens de heer Schoemaker komt het in een verhaal van Stamperius reeds
voor, maar vast weet hij het niet) (Stamperius: De ondergang van Reimers-
waal).

cbak0247 <sprookje> D. Schuurman at 567
Deer was ers een arme vrouw die twee zone had en ien dochter. Die meid was erg
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lillik en die jongens ware knappies ondeugend. Nou had die moeder ook een
vogeltje dat goue eieren lag. Elke dag lag ie ien aitje, in van dat iene aitje konde
zollie net léve.
Natuurlijk begrépe de mensche der niks van, maar op laast kwam er een
gousmisknegt die zoo’n aitje ers nauwkeuriger bekeek, en die las erop dat wie het
hart van het vogeltje opat, koning zou worre, en wie de rest opat, maarschalk of
zuk slag. Nou, hij denkt, dat laikt me, dat hij nee die mensche toe. Hij maakt anslag
met de dogter en op lest, ja, het lukt: ze zel mit hem trouwen. Maar deer was het
hem natuurlijk niet om te doen, dus hij zait, dat ie wel wil trouwen, maar op de
trouwdag moet het vogeltje ebrade worre en dat moet hij opete.
Dat zel beure, en ze slachtte het beessie en zette het klaar voor als hij met zijn bruid
van het raadhuis kwam.
Maar wat beurt? Toe de genoodigde vort wazze, snuffele die kwaaijonges alles mee
en vonde het vogeltje. Ze ruike ders, en proeve ders, en op lest hebbe ze same hutje
mit mutje op evrete. Maar toe ze het edaan hadde, dochte ze: der zel niet veul goes
op zitte. Dus zullie het land in, want tois durfde ze niet meer kome. Zoo kwame ze
bij de koning en deer wiere ze koewachter of zoo ies. Op laist gonge ze in dienst,
en ze maakte het zoo best, dat ze klomme al hooger en hooger, tot ze op lest
generaal wiere, en de iene zelfs koning. De gousmisknecht bleef natuurlijk met de
gebakke pére zitte: die had een arme lillijke vrouw.
(D. Schuurman)

cbak0248 <sprookje> D. Schuurman at 400
Er was ers een boereknecht die verdwaalde, en toe kwam ie op een plaats en deer
ware twee maisies, die der aigen in ganze verandere konne. Dat deeë ze natuurlijk
in gniep, maar hij kwam er toch achter, dat hij neemt op een goeie dag zoo’n gans
beet, trekt die zijn pakkie uit, en toe zag ie een mooie meid voor hem.
Hij trouwde ermee en had een goed léve, maar op een goeie dag vond zij er oue
pakkie, veranderde in een gans en vloog weg. Toe heb ie heel veul werk ehad om
er te vinden. Deur een bosch, in een grot en meer zuks: hij most allerlei slinksche
streke gebroike, maar op laast vond ie er toch, en toe heb ie er weer mee enome. Dat
is alles, wat ik er van weet.140

cbak0249 <sage> D. Schuurman sinsag 668
Kees Bakker (nomen sit omen141) kon ook van die rarigheid. Hij diende op
Zunderdorp, maar as ie nou op de Langebrug was en hij had in de gate dat jij het
blok om woue (dat is een andere weg), den maakte nie dat je al maar paardevolk en
dragonders teugekwamme, zoodat je van armoed terug moste. Ik heb meer dan ien
esproke die het ondervonde heb.
(D. Schuurman)142
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cbak0250 <mop> D. Schuurman vdk 1539a* & at 1567c
Ja, jij houdt maar vol. Weet je niks? Weet je er nog gien íentje? Ja, ik weet er nog
wel ien, maar die was me eigelijk te kinderachtig om hem je de vorige keer te
vertelle, maar ze zegge dat het waar ebeurd is, maar ik loof het niet.
In de Purmer moet je een boer ehad hewwe en die had een zeug die pas ebigd had.
Dat was natuurlijk een aardig gezicht. Nou kwam er een deftig heer an in een
vigelant143 en die was met zijn vrouw en een stuk of wat kleine kindere uit rijen.
Nou, zoodra die kindere die kleine toetjes zagge, woue ze die ers beter bekijke; dus
zollie oit de wage.
Maar nou had die boer een jonge die met die bigge liep, en as zollie nou bij ientje
woue staan blijve en het ers anhale, dan riep hij: “Vooruit, vooruit”.
Op laast wier de heer kwaad. Hij docht: ik zel je wel krijge, maatje.
Maar hij hiel zijn eigen heel vrindelik en zei: “Jij bent een beste jonge. Jij bent een
beleefde jonge. Zukke jonges ken ik net gebruike. Jij most ers bij me te gast komme,
want jou mot ik net hewwe.”
“Das goed,” zei de jonge: “Wanneer?”
“Nou den en den.”
Toe het de bepaalde dag was: de jonge er op of. Hij wier deftig ontvange, maar toe
ze éte zoue, toe zag ie al dat het mis was. De heer had een schelvisch op zijn bord,
en hij een pekelharing. Hij zei niks, maar hiel de pekelharing an z’n oor.
“Waarom doen je dat?” zei de heer.
“Hij zeit wat,” zei de jonge.
“Ik hoor niks,” zei de heer.
Eve later doen ie het weer tot drie keer toe.
“Nou mot je main toch ers zegge, wat ie zeit,” zei de heer.
“Nou,” zeit de jonge, “eerst vroeg ie, of ik zoo dol op pekelharing was. En toe
vroeg ie, of ik niet liever schelvisch zou luste. En nou zeit ie weer, dat de schelvisch
niet alleen voor de groote man is, maar dat de kleine ze ook wel luste.”
De heer begreep hem en hij kreeg een groote moot op zijn bord.
“In nou lus je zeker nog wel een glaasie wijn,” zei de heer.
“Assublieft” natuurlijk.
“Nou, dan moet je maar na de kelder gaan.”
Nou was de heer of esproke met zijn knecht dat as de jonge in de kelder kwam, de
knecht hem ouwerwis144 of zou ranselen. De jonge dus nee de kelder. Onderweg
zag ie een gebrade ham; die was al ekookt, omdat de heer de volgende dag weer
volk zou krijge.
Hé, docht de jonge: die zou ik wel luste. Maar hai liep deur.
Toe nie in de kelder kwam, zei de knecht: “Lust je een glaasje?”
“Jawel,” zei de jonge, “maar ken jij twee likeure uit één vat tappe? Niet? Dan zel
ik het je leere. Geef hier de boor. Ziezoo, hou nou je vinger voor het gat.”
Toe liep ie nee de andere kant van het vat en maakte daar ook een gat in.
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“Hou deer nou ook je hand voor, den zel ik de krane hale.”
De jonge nee bove. Hij grijpt de ham en begint te schreeuwe.
“O, o, nou heb ik voor zes weke genog, nou heb ik voor zes weke genog!”
Hij miende natuurlijk de ham, maar de heer docht dat ie zoo op zijn wammes ehad
had, dat ie voor zes weke genog had.
Maar eindelijk docht de heer: waar blijft de knecht toch?
Toe ie bij de kelder kwam, hoorde nie: “Kom toch, ik ken niet meer, ik ken niet
meer!”
Zou ie hem nou zoo eranseld hebbe? docht ie, en hij naar de kelder, en deer zag ie
dat de jonge hem een leelijke pos ebakke had.
De jonge mooi blijd natuurlijk en met de ham school.
(D. Schuurman).

cbak0251 <sprookje> D. Schuurman
’t Spait me dat ik het zegge mot: er staan me nog wel voor de geest van een vrouwtje
dat in een grot woonde in een bosch en die heel veul goed dee.
Dan gong ze na iemand toe die arm was en dan zei ze: “Kom maar in het bosch deer
en deer.”
En dan kwame ze bij de kale grot, maar dan had zij maar te spreke en wat ze vroeg
dat stong er. Maar ja, het rechte ben ik er van vergete, maar ik weet wel dat het erg
lang was.
(D. Schuurman)

cbak0252 <sprookje> D. Schuurman at 922b & at 921
Nou, je weet wel: een koning gaat nog al er es op de jacht. Zoo was er dan ook ers
een koning en die gong dèn hier en dèn deer na toe, maar op een goeie keer deer
raakt hij bij zijn gevolg vandaan. Het wordt zwaar weer en hij komt an een hut.
Deer is een jonge die in een pot zit te roere, die over het vuur stong.
“Wat roer je deer?” zeit ie teuge die jonge.
“Twist en tweedracht,” zeidie.
“Wat is dat?” zei de koning.
“Ja, dat is nou net zoo,” zeit die jonge: “Twist en tweedracht dat is twist en
tweedracht.”
Nou, het ware dus tweeërlei soort van erte die die kookte, en die nou kookte en
pruttelde.
“Is je vader thuis?” zei de koning.
“Nee,” zeit de jonge.
“Weer is ie dan?”
“In het bosch.”
“Wat doet ie der?”
“Hij is jager, maar hoe meer die vangt, hoe minder brengt ie thuis.”
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Dat begreep de koning weer niet, tot de jonge zei dat zijn vader an het vlooie vange
was.
In zóó had ie voor de derde keer nog een moppie, maar dat ben ik vergéte.
Op lest zei de koning: “ik vin toch wel aardig wat je ezeid heb. Ik ben de koning,
maar as me dienare soms hier komme, mag je erlui wel zegge wat je main ezeid
hebbe, maar niet wat dat beteekent. Dat mag je niet vóór dat je me nog twaalf keer
ezien hebbe.”
“’t Zel beure,” zei de jonge.
Toe de koning weg was, kwam al heel gauw zijn gevolg. Die vroege weer wat ie in
de pot had èn weer zijn vader was. Hij zei weer twist en tweedracht en de rest, maar
wat het beteekende, wou ie niet zegge.
“Waarom niet?” zeie ze.
“Ik moet eerst twaalf keer de koning ezien hebbe.”
“Dat zel beure,” zeide ze en haalde geld uit er zak waar het portret van de koning
op stong.
Toe vertelde nie het. De koning was natuurlijk erg kwaad dat ie dat gedaan had, dat
hij most aan het hof komme. Deer vertelde nie alles, en toe vond de koning dat ie
schoon gelaik had en kreeg ie nog een belooning op de koop toe.
(D. Schuurman)145

[...]
Opmerking verdient dat de heer D. Schuurman, ook in mijn vorigen brief ge-
noemd, ruim 60 jaar is en al die verhalen van zijn vader gehoord heeft, maar dan
waren ze veel mooier en langer, zegt hij zelf.

cbak0253 <sprookje> D. Schuurman at 922
Een koning was er es uit reije, zooas koninge dat wel meer doen. Zoo kwam ie an
een boereplaas waar op het hek stong Zonder Zorg.
Das vreemd, dogt de koning: ik ben nog wel het hoofd van het land en ik zit vol
zorge; zou er dan hier ien wéze die geen zorge heb?
Dus hij laat stil houwe en gaat na de boerin toe.
“Zoo, vrouwtje,” zeit ie, “hoe is het met je?”
“Best meneer, en met uwe?”
“Ook goed. Bevalt het je hier nog al?”
“O, dat gaat wel.”
“En heb je nog al zorge?”
“Dat zou ik denke, meheer. Ik heb een hok met jonges en om die de mond ope te
houwe, en te reede, en te kleede, deer hoort wat toe.”
“Hoe heb ik het nou met je?” zeit de koning, “en op je hek staat Zonder Zorge.”
“Ja, maar dat heb ik niet edaan,” zeit de boerin: “Dat heb me heerschip er op leete
zette.”
“Wie is je heerschip?”
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“Nou, die en die,” en toe noemde ze de naam van een lijfknecht van de koning.
“Zeg dat nog ers?” zeit de koning.
Dus zei zij het nog er es, en toe wist ie secuur dat die plaas an ien van zijn eigen
lijfknechts behoorde.
De andere dag leet ie hem bij zich komme.
“Zoo, maat,” zeit ie: “Ken je het nog al stelle?”
“Dat gaat wel meheer.”
“Is die boereplaas van jou?”
“Jawel meheer.”
“Dus heb jij geen zorge?”
“Welnee, meheer, ik heb de kost voor kauwe,146 ik krijg van uwe nog een goed
weekgeld, en dan heb ik nog zelf ook een paar broekcentjes, dus wat wil ik meer?”
“Zoo,” zeit de koning, “den zel ik je ders wat zegge. Ik heb wel zorge, en nou ken
ik geen lui onder me hebbe die zonder zorg benne. Dus je moet maar op staande
voet vertrekke.”
Dat viel niet mee, en hij vroeg dus of er niks an te verandere was.
Op ’t laast: jawel, as ie binne drie dage op de volgende vrage antwoord kon géve:
1. In hoeveel scheppe je de zee leeg kon scheppe.
2. Hoeveel dage je werk had om om de aarde te reje.
3. Wat ik denk?
Deer zat de lijfknecht. Zoo vroolijk as ie eerst was, zoo bedrukt was ie nou. Zijn
kop zonk al lager en lager. Op laast kwam ie een kameraad teuge die nag al op hem
leek.
“Wat is er?” zei die: “Je kijke of je Joppie vermoord heb.”
“Nou,” zeit ie, “zoo en zoo. Zou jij dan ook niet van streek weze?”
“Welnee,” zeit de aar: “Geef mijn jou kleere, dan zel ik dat zakie wel netjes tracteere.”
Dat ging an. De derde dag gaat hij na de koning.
“Zoo,” zeit die, “ben je deer? Nou, met hoeveel scheppe ken je de zee leeg scheppe?”
“Met ien schep,” zeit ie, “as de schep maar groot genog is.”
“Knap,” zeit de koning: “En hoeveel dage heb je werk om om de aarde te reize?”
“Vierentwintig uur,” zeit ie, “as je maar op de zon gaat zitte.”
“Das weergaas knap,” zeit de koning: “Maar nou: wat denk ik?”
“Wel,” zeit ie, “uwe denkt dat ik die en die ben, en ik ben zen maat.”
De koning most lache, dat de ander hem zoo bij het lijf had en toe mocht ie weer
blaive.
(D. Schuurman)147

cbak0254 <mop> D. Schuurman at 1641b
Deer was ers een knecht die lange jare bij een dokter edaan had en zoodoende de
kunst al zoo een bietje of ekéke had. Het begon hem dus de keel uit te hange om
langer voor knecht te speule en daarom zei die op een goeje dag zijn dienst op.



311De collectie Bakker

Toe trok ie heel ver weg na een ander land; na Parijs zel ik maar zegge. Toe ie deer
ankwam, kocht ie voor zijn spaarcentjes een paard en wage, huurde een prachtig
huis en zette an zijn huis een bordje waarop stong: Profezor. Nou had ie een rad
van het avontuur, en toe dus de eerste patiënt kwam, draaide nie wat ie doen most,
en de patiënt wier beter. Zoo gong het aldeur en hij wier wereldberoemd.
Ten lange leste had zijn oude patroon - de dokter - een maisie, een jonge juffrouw
van een jaar of achtien, die een beentje in er keel had en wat ze dane of niet en dane,
het wou er niet uit, dus ze wou ook de provezor er es hebbe. Die kwam, maar hij
zag er geen gat in. Dat wou ie toch niet zegge, dus hij zou morge terugkomme. Hij
neemt zijn rad van het avontuur en hij most een lavement zette.
Dat gaat niet, docht ie. De keel is zoover van die andere plaas of; dus hij zei niks.
Het was natuurlijk ook niet beter. De derde dag neemt ie weer zijn rad en weer zei
het: lavement zette. Hij besloot dus, om het toch maar te zegge. Maar daar wou de
juffrouw niet an, dus maar wat anders voorschrijven. Dat daan ie, maar as ze de
volgende dag niet beter was: dan een lavement zette.
De juffrouw wier al benauwder en op laast snoerde de zenuwe zoo er keel toe, dat
het beentje er uitvloog. Toe had de profezor het alweer gerade en hij wier natuur-
lijk schatrijk.
(D. Schuurman)148

[24-10-1901, in brief november 1901]

cbak0255 <mop> H. Eysker vdk 237b*
Een papegaai zat in een kooi. Toen de familie uit was, bedekte de meid de kooi met
een doek en ging voor haar vrijer iets braden. Toen de patroon thuis kwam, riep de
papegaai:

“Toen het hemeltje donker was, (ook wel: koper was)
Ging het pannetje snirssnars.”

Zoo kwam alles uit.
(H. Eysker, Beets)

cbak0256 <mop> H. Eysker vdk 237a*
In den tijd toen er nog accijns op het brood was, was er een bakker die altijd zijn
brood te licht maakte. Op een goeden dag kwamen de kommiezen.
Zij vonden niets verdachts en meenden juist weer heen te gaan, toen de papagaai
riep: “Het lichte brood leit achter den oven.”
Ze gingen kijken en de bakker werd gesnapt. Hij was erg kwaad en gooide lorretje
met kooi en al in de sloot. De kooi dreef naar land.
Toen kwamen koeien aan den kant om te drinken en nu riep lorretje: “Heb jelui
ook van het lichte brood geklapt?”
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Dit hoorde de bakker en vond het zoo aardig, dat hij den papagaai weer in genade
heeft aangenomen.
(Beets, H. Eysker)

cbak0257 <mop> Ch. Broek
Aan het hof van Karel den veertienden, daar hadden ze het over de verschil-
lende talen:
“Spreek het scherp fluitende Engelsch met de vogels. Het platte, plompe Duitsch
met de paarden. Het vroolijke, luchtige Fransch met je vrinden. Het zachte, zoete
Italiaansch met je liefste. En het Hollandsch, spreek dat maar met den duivel,
hij gaat vast op den loop als je zegt: ‘De schout van Scheveningen scheert de
schapen’.”
(Klundert)

cbak0258 <sage> Ch. Broek sinsag 608
Een vrouw liep met een boer ’s avonds langs den weg. Zij moesten een huis voorbij
waar volgens velen een tooverheks woonde.
De boer zag voor de deur van de zoogenaamde heks iets zitten - een kat - en zei:
“Nou zal ik eens zien of ze tooveren kan.”
Hij ging er heen en schopte tegen de kat. Maar owee, de kat bleef aan het been van
de boer hangen, en beiden liepen zoo hard ze konden weg.
(Prinsenhage)

cbak0259 <sage> Ch. Broek sinsag 435
Een man had zich opgehangen en werd in ongewijden grond begraven. In een
vijver dicht bij het nonnengebouw begon het ’s avonds te spoken. Verdachte
geluiden werden gehoord. Niemand durfde er heen. De nonnetjes waagden zich
niet buitenshuis. Drie veldwachters moesten ten laatste de wacht houden. Ze wa-
ren gewapend met geladen revolvers, maar zagen niets. Men geloofde dat de ziel
van den overledenen daar rondzweefde. Later vond men op die plek een water-
rot.149

(Prinsenhage)
(Alles uit Westmaas, Prinsenhage, Klundert of Herwijnen is mij meegedeeld
door mejuffrouw Ch. Broek die er tijdelijk logeerde)

[2-11-1901, in brief november 1901]

cbak0260 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier)
Vannacht 2 november 1901 had ik weer een roeitocht met mijn Zuiderwouder.
Ik wist hem geen nieuwe verhalen te ontlokken maar wel varianten op oude the-
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ma’s. Ik zal hem maar weer zelf laten praten.
Ja, die Saimen Fokkes van Holysloot kon indertaid best beleze. Zoo was ik ers
bai Dekker in de Bellemermeer, in deer had een koe zijn poot verrekt. Wat ze
deene of niet: het beest bleef kreupel. Toe most ik nee Saime of die niet ers effetjes
komme wou. Ik verteldenum wat er an de hand was en of ie mee wou.
“Dat hoeft niet,” zeidie, “as jai main maar zegge wat heer150 dat beest het.”
“’t Is een zwartbonte,” zeg ik.
“Nou,” zeit ie, “over drie dage is het beest beter.”
Omdat ik wist dat je num niet bedanke mochte, ging ik zoo weg. Drie dage later
kwam Saime bai Dekker om te vrage hoe het met zen koe was.
“Best,” zei Dekker en toe kreeg ie metien een fooitje.
Deer was het hem natuurlijk om te doen, want later mocht ie wel wat anneme.

cbak0261 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 283
Ik heb zelf lang an de dubbele dardedagse koors esukkeld. Bij niks had ik baat.
Nou diende ik destijs bij Kees de Waart. Joist was ik an een praam151 hooi te losse
toe Saime ankwam.
“Leet je de koors ofneme,” zeie ze teuge me.
Affijn, docht ik, leet ik het ers prebeere. Dus ik spreek hem an.
“Dag Saime,” zeg ik, “mag ik je ders wat vrage?”
“Jawel,” zeit ie, “jij wil zeker de koors kwait. Nou, je zelt nag ien harde koors
kraige, in dan niet meer.”
Ik wou nee hem toekomme, maar dat hoefde niet. Hij daan het zoo maar. Ik heb
nag ien keer de koors ehad en toe niet meer.
Een poos later zeit Kees teuge me: “Nou gaat me beste pereboom dood.”
Hij kwainde langzamerhand weg.
Ik zei niks, maar ik docht: ik begraip het wel, dan heb Saime de koors an die
pereboom egeve.

cbak0262 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 640
Toen ik nag vraigezel was, ging een kameraad van me op Zunderdorp oit vraien.
As ie sévens tois kwam in hai kwam op de Gouw, den liep een zwarte kat maar al
tusse zen biene door. Al maar te streele. Dat begon hum op lest te vervele en hai
nam een scharp mes mee. Deer mee gaf ie de kat een goeie jaap. Toe ie veertien dage
later bai de maid kwam, had die een snee in der bakkes.
“Hoe komt dat?” zei die.
“Dat weet ik niet,” zai ze.
“Nou,” zait ie, “ik wel. Jij bent die kat die ik op de Gouw eraakt heb en ik mot niks
van je heuwe.”
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cbak0263 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 626
Dat waif van Willem Oostveen kon ook kolle. Het maissie dat ze had, gong al
achteroit, dus ze dochte dat ze bekold was. Ze keek er kusse nee, en deer was een
kip in. Ze kreeg te raad om dat kusse te koke. Dat deze snachts stiekem. Toe ze pas
bezig was, kwam de vrouw an en vroeg of ze dat leete wou.
“Nei,” zei ze, “dat doen ik niet. Jai docht main te pakke, maar nou hew ik jou.”
Op lest kwam Wullem zelf en zei: “Schai nou oit, want aars gaat ze dood.”
Nou, toen hiel ze op, maar de vrouw heb er nooit weer wat edeen.

cbak0264 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 666
Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend,
en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of ie mee raie mocht. De boer gaf niks
geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus
kon ie hem best hewwe.
“Ik zel eerder te Purmerend weze as jij,” zeidie, aars niks.
Een poos later stong de boer stil, dan gong ie weer en zoo telkens. Op laast kreeg
de boer het in de gate.
“Stap maar op,” zei die, “want aars zou het nog waar worre wat je zeie.”
“Ik denk dat het het beste is,” zei Wullem, en toe gong verder alles goed.152

cbak0265 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 906a
Nou, waar ik een hekel an heb, dat is an verspreke.153 Dat heb de zelfde Wullem
Hoek ers edeen. Hij was te pandoere en het was al knappies laat.
“Nag een rondje,” zei de boer in Wullem liet zen eigen overhalen, dus bleef ie.
Nou had ie tois ezeid dat as ie later dan elf uur tois kwam, de duvel hem pot hier
en gunter... nou, uwe begraipt me wel. Op lest scheeë ze uit met speule. Wullem
most nee hois op schaase. Het was lichte maan. Pas heb ie ze onder, of hai merkte
dat ie niet allien is. Iemand ree al met hum mee. Hoe harder hai gong, hoe harder
gong de aar ook. Toe ie bai zen hois kwam, sprong ie met schaase in al op de wal,
in hois en de deur, flap, achter hem dicht.
Toe hoorde nie een stem, die zei: “Das net bij tijs ook.”
Ja, an zuk verspreke heb ik een hekel.154

cbak0266 <mop>
Een vrouw was met haar kind op reis. Vermoeid ging ze aan de weg zitten. Daar
kwam een boer aanrijden.
“Mag ik mee?” zei ze.
“Jawel,” zei de boer, “as je onderweg maar niet mal worre.”
“Dat heb geen nood,” zei ze, dus ze stapte op.
Toen ze een poos gereden hadden, begon zij met het kind te praten: “Waar ben je
nou? Waar ben je nou?”
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“Er of,” zeit de boer, “want nou wor je mal.”
“Hoe dat zoo?”
“Nou, je vrage waar ze is en je hebt ze zelf op je schoot.”
(Broek).

cbak0267 <mop> at 1855
Op hekken van boereplaatsen die aan de RK Kerk behoorden stond ‘J.H.S.’, dat
wil zeggen: Jezus Heiligen Zoon. Een jood reed op een wagen.
“Weet je wat dat beteekent?” vroeg de boer met wien hij reed: “‘Joden heeten
Schelporen’.”
“Och,” zei de jood, “wij lezen altijd van achteren af aan: ‘So heet Jij’.”
(Beets)

cbak0268 <mop>
Een boer ging op reis. Daar hij veel van zijn vrouw hield, schreef hij haar een brief:

“ E e e
z z z
D l h
D b m”

Daar ze niet wist wat het beteekende, ging ze naar den pastoor en vroeg wat het
beteekende. Die verklaarde het aldus:

“Eet, ezel, eet,
Zuip zonder zorgen.
Dag lariehoer,
Dood ben je morgen.”

Zij stond versteld en kon het niet gelooven. Later kwam haar man thuis. Hij was
heel hartelijk, doch zij vroeg dadelijk wat die leelijke brief beteekende. Hij begreep
er niets van. De brief werd getoond en nu las hij:

“Een eeuwige echt
Zal zij zijn.
Dat lieve hart,
dat blijft mijn.”

(Broek; ook aan de Zaan bekend)

7-11-1901

cbak0269 <sage> G. Eysker
De thans volgende verhalen zijn afkomstig van een broer van den heer Eysker
alhier, woonachtig in de Beets, geboortig uit Hoorn, ± 60 jaar oud.
Bij ’t belezen zet hij de pet af, mag niet bedankt worden. Hij beleest beesten en
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menschen voor beginnende zweren en verstuikingen. Hij wrijft naar beneden. Hij
prevelt:

“In Jezus Christus naam
Zal niets bederven of vergaan,
Maar van nieuws af aan
Weer beteren henengaan
In Gods naam.”

cbak0270 <sage> G. Eysker sinsag 283
Jan Man van Oosthuizen kon de koorts afnemen. Hij heeft eens Jb. Bakker van
de Beets de koorts afgenomen.
Hoe kon men niet zeggen, maar hij kreeg dit advies mee: “Kijk goed uit als je naar
huis gaat, dan zul je wel wat zien.”
Bij het laatste huis gekomen zag hij een wilgenboom erg trillen. Die boom is na
dien dag kwijnend heen gegaan.
Dit is meer waargenomen. Pereboomen die hij de koorts gaf, stonden eerst een
poos te trillen en dan kwijnden ze weg.

cbak0271 <sage> G. Eysker sinsag 291
Hendrik Roelofsen kon ook belezen enzovoort.
Eens zat hij bij een boer, Piet Willy, en zei: “Ik kan maken dat jij vannacht geen
oog toedoet.”
Een poos daarop werd de boer zoo bleek als een lijk en aan iedere haar hing een
druppel zweet. Dat was de nachtmerrie.

cbak0272 <sage> G. Eysker sinsag 626
In de Beets was een vrouw, wier kind bekold was. Zij onderzocht het kussen.
Daarin vond zij een harde kluit, juist in den vorm van een haan. Dien haan moest
zij zonder vocht op het vuur zetten in een nieuwe pan tot de veeren verbrand
waren. Den volgenden dag had Grietje Zwart een verbrand been.

cbak0273 <sage> G. Eysker sinsag 642
Een kol kan niet over een ronde stok stappen of zij valt. De broer van de heer
Eysker heeft het bij die Grietje Zwart alias Almers Grietje geprobeerd. Toen
zij het bericht van een bevalling als baker rondzei, en hij haar zag aankomen, legde
hij ongemerkt een ronde stok dwars over het straatje heen. Zij stapte er niet over,
maar raapte de stok heel voorzichtig op.

cbak0274 <sage> G. Eysker sinsag 503
Als jongen heeft de vader van de heer Eysker het volgende beleefd.
Hij was schoenmakersjongen te Hoorn. Toen hij ’s avonds naar huis ging, zag hij
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op een kruispunt vijf witte katten. Aangezien hij wel eens van kollen gehoord had,
nam hij een steen en gooide naar de katten. Op slag waren zij verdwenen zonder
dat hij er één ook maar had zien vertrekken.

Klein Noord 1

5
Keern Turfhaven 4 2

Groote Noord 3

cbak0275 <sage> G. Eysker sinsag 531
Een schippersknecht te Hoorn was getrouwd. Om den anderen nacht moest hij
als beurtschipper ’s nachts van huis om te varen. Dan werd hij ’s nachts benauwd
en zweette en kwijnde als sneeuw voor de zon. Iemand kwam op het idee dat zijn
vrouw de schuld wel kon hebben. Hij ried den schippersknecht dus aan, die nacht
thuis te blijven, zich te verschuilen en te zien wat zijn vrouw deed. Dit deed de
knecht. ’s Nachts om elf uur haalde zijn vrouw een doos uit de kast. In die doos was
een pop. Die pop stak zij met spelden. Eerst het hoofd. Daarna de beenen en zoo
vervolgens zooals de cijfers aangeven. Als ze in het hart in 11 had gestoken, dan was

Tekening van C. Bakker
bij het verhaal van de
pop die met spelden
gestoken werd.
(Brief van 7 november
1901, archief MI).
Er worden elf prikpunten
aangegeven, te weten:
1. voorhoofd, 2. voet,
3. neus, 4. scheen, 5. hals,
6. knie, 7. borst, 8. lies,
9. middenrif, 10. buik,
11. hart.

27
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hij dood geweest. Hij heeft de pop genomen en verbrand, en is van zijn vrouw
gescheiden.155

cbak0276 <sage> G. Eysker sinsag 750
Herk Ooievaar op Berkhout was eens op een deftige visite. Ieder begon te
lachen en waarom? A had een varkenskop, B een spreeuwenkop enzovoort, enzo-
voort. Maar niemand wist dat hij zelf ook er zoo raar uitzag.
Hij kon maken dat men geen chocolade uit een volle pot kon schenken. Ook
zorgde hij dat de melk voor de chocolade niet aan de kook raakte.
Eens zat de broer van de heer Eysker in de trekschuit. De schipper had een nieuwe
lijn. Op een gegeven plaats brak de lijn. De lijn was wel gebroken, maar de uitein-
den waren niet ruig, maar net of ze met een mes doorgesneden waren. Herk
Ooievaar was in de buurt.156

cbak0277 <sage> G. Eysker sinsag 752
Herk leerde dit uit een boekje, het zoogenaamde duivelsboekje. Dat had hij gekre-
gen van een schippersknecht. Het eigenaardige van dat boekje was, dat men het
alleen kwijt kon komen aan iemand die sterker was dan de eigenaar. De schippers-
knecht had wel geprobeerd het te verbranden. Het gaf hem niets; hij hield het.
Eindelijk wou Herk Ooievaar het hebben. Aangezien hij sterker was dan de
schippersknecht, lukte dat. Herk heeft er ook wel afgewild, doch hij heeft nie-
mand gevonden.

cbak0278 <sage> G. Eysker
Almers Grietje (zie vorige pagina)157 kon ook belezen zonder aanraking, zonder
dat de persoon het zelf wist. Oude Duivis van Zuidscharwou kwam krom en
stijf aanloopen.
“Wie is dat?” vroeg Griet.
“Wel, oude Duivis.”
“Wat scheelt hem?” zei Griet.
“Wel, hij is krom van de rheumatiek.”
“Dat mag niet, voor den drommel,” zei Griet.
Ze ging in huis en een poos later zag mijn zegsman de oude Duivis al rechter en
rechter loopen, en toen hij thuis kwam, was hij beter. Hij wist niet dat hij dit aan
Griet te danken had.
Vee belas ze ook; daarvoor had ze niet heen te gaan. Ze behoefde zelfs de kleur niet
te weten.158

cbak0279 <sage> G. Eysker sinsag 685
Spontaan vertelde de broer van den heer Eysker ook de geschiedenis van
klaverenboer, mij meegedeeld door mijn Zuiderwouder.159
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Zijn grootvader had met anderen een rondje. Op dat rondje gebruikten zij meestal
een borreltje. Op een goeden avond had niemand lust om een flesch drank te halen.
Toen zei er één: “Ik zal klaverenboer er om uitsturen, op voorwaarde dat als hij
met de flesch terugkomt, één van jelui de flesch aanpakt, doch achteruit loopend
met de handen op den rug. Niet omkijken, want dan loopt het voor mij slecht af.”
Werkelijk verdween klaverboer. De man kreeg het erg benauwd. Een poos later
werd er aan de deur gerakeld. Een der anderen ging achteruit naar de deur en pakte
de flesch aan. Tegelijk kreeg hij een harden stomp in den rug. Ze hebben de flesch
opgedronken en de benauwdheid van den hoofdomlegger bedaarde. De kaart
kwam niet terug.

cbak0280 <sage> D. Schuurman sinsag 489
In de Purmer was gestolen. De vader van de heer D. Schuurman ging met iemand
naar een waarzegster in Amsterdam. Deze vertelde dat het gestolene in de potten-
kast lag, maar tevens dat ze wel gauw mochten zoeken dat ze thuis waren, want dat
het niet goed bij hun thuis was. Schuurman lachte.
Toen werd de waarzegster kwaad en zei: “Jij gelooft me niet? Dan zal ik je ers wat
zeggen. Jij hebt een klein vrouwtje, jij wilde onlangs een wit paard koopen, maar
je vrouw had liever een zwart. Toen heb jij erg opespeuld. Jij zult 59 jaar worden,
maar de zestig haal je niet.”
Alles was waar, en zijn vader is op 59-jarige leeftijd gestorven.

cbak0281 <sage> D. Schuurman sinsag 685
De grootvader van D. Schuurman heeft het volgende beleefd met klaverenboer.
Ze waren op een rondje.
Toen zei de oude Stroo: “Steek klaveren boer in je zak, leg hem ergens neer, dan
zal ik maken dat hij gelijk weer met je thuis is.”
Zijn grootvader nam klaverenboer, kneep er een hoekje af, legde hem een kwartier
van huis af in het natte gras en liep toen weer naar de gasten. Gelijk met hem was
klaverenboer er. Stroo had het onderwijl erg benauwd gehad. Van het blad was
een hoekje af en het stukje dat zijn grootvader in de zak had paste erop. Bovendien
was de kaart nat.160

cbak0282 <sage> D. Schuurman sinsag 685
Eens heeft Stroo klaverenboer een flesch genever laten halen. Schuurmans groot-
vader heeft hem aangepakt, maar dat doet hij nooit weer, want de flesch was
gloeiend heet.
Beide keeren slaakte Stroo een zucht van verlichting en zei als de toer verricht
was: “Dat is net pas.”161
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cbak0283 <sprookje> D. Schuurman at 901
Deer was er es een boer en die was etrouwd. Nou, hai had een best waif, maar het
was een groote boazin. Zai daan er werk tois, maar er man most den ok, weer of
gien weer, het land in. Nou was het op een goeje keer, loat in de herfst, in het
hoagelde, in het sneuwde, in waaie van belang, maar hai most toch nee het land dat
meer as een half uur van zen hois lag.
Gien mens zag je den ook op stroat as ja een paardekoopman, die van armoed wel
het pad op emoeten had. Hai ree met een paord en waoge, maor op lestent kon zen
poard hoast niet meer, dat hai bleef effekes stoan. Deer hoort ie zugte.
Wet ken dat weeze? denk ie. Wie zou er nou nag boite wéze? Maor jawel, deer wier
alweer ezucht, dus hai gong er es kaike. In jha, deer agter het hek zag ie ons boertje
koud in verkleumd stoan.
“Wat mot jai deer doen?” zait ie.
“Och,” zait de boer, “ik hew een best waif, maar ze ken niet heuwe dat ik tois bin.”
“Nou,” zait de paardekoopman, “dèn mot het nouw tog moar. Stap maar op, den
zel ik je tois brenge.”
Dat gong an. Nou, ze kwamme goed en wel an en toe most de voerman effetjes
opsteke. Ze raakte an de proat in de koopman bleef éte en op lest logeere, want het
bleef al maar slecht weer. Nou had de boer een dochter: een weergaas aordige maid
en het gong de koopman wel an om van der te scheie, moar hij most tog weg. Moar
omdat het hum toch goed bevalle was, kwam ie later nag ers, en nag er es, in hij
raakte zóóver dat hie een bietje anslag met er maakte, en op lest dan toch ook maar
zou trouwe. Toe ie goed en wel de broigom was en de broid an der eigen was te
kleeje, hoorde nie er met er moeder praote.
“Kind,” zai ze, “zorg vooral dat je de boas in hois blaive, want dat ben ik ook.”
De dochter beloofde dat.
Dat ziet er mooi oit, docht de koopman, moar hai trouwde den tog mit er. Toe ze
een poosie etrouwd wazze, ginge ze nee de ouwe lui.
Moeder riep er weer apart in zai: “Nou, ben je de baas?”
“Ja,” zait zai, “dat gaat wel, maar nog niet heelemaal.”
“Nou, pas op,” zai moeder: “denk er om, dat ik ook altijd het hoofd eweest ben.”
Meer hoorde nie niet, maar toe nie tois kwam, bespeurde nie wel dat zen vrouw al
boaziger en boaziger wier.
Toen ie docht dat het op lest mooi genog was, zai die: “We moste nou nog ers nee
je moeder gaan. Het is nouw mooi weer en we benne er in zoo lang niet eweest.”
Zai wou dat wel. Dus hai spant in. Hai ment de ouste knol die die had en neemt ook
zijn stokouwe hond mee. Nou mogt die hond oud wéze, hai liep altijd tog nog
harder den het paord.
Dus hai roept: “Achter blijven.”
De hond loopt deur.
“Achterblaive,” roept ie weer: “Hoor je me niet, pot hier en gunter? As ik het nag
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er es zeg en je doent het niet, steek ik je gelaik hardstikke dood.”
“Achterblaive, zeg ik.”
Maar de hond liep deur.
“Vrouw, hou de laisels vast.”
Hai er oit en de hond an zun mes erége. Een endje verder stroikelt zen peerd.
“Staan vast,” zeit ie.
Weer verder stroffelt het paord alweer.
“Staan vast, zeg ik,” zeit ie voor de tweede maal: “As ik het nag er es mot zegge, raig
ik je ook an het mes.”
Nou, die knol stroikelde weer en hij stak hem zoo dood as een pier. Deer stong de
wage.
“We motte tog verder,” zai die, “Alla vrouw, jai het haam162 over je schouwer in het
hoofstel om.”
“Dat doen ik niet,” zai ze.
“Bai sie en la,”163 zait ie: “Nou zeg ik het voor de tweede keer, maar pas op as ik het
voor de derde keer mot zegge.”
Trillend gehoorzaamde ze en zullie op heur moeder of: hai in de wage met de
zwaap in zen hande. Nou, ze hadde natuurlijk veul bekaiks, in de boerin zag ze ook
al in de verte ankomme. Dat was natuurlijk een plaizier van heb ik jou deer.
“Wie zouwe dat tog weeze?”
“Het is die.”
“Nei,” zei een aar, “het is die.”
“Main dochter is het vast niet,” zai de boerin, “want die is de baas.”
Moar jah, toen ze dichter bai kwamme, was het er dochter toch.
“Hoe hew ik het nou met je?” zeit ze.
“O moeder,” zai ze, “hou je stil. Hai heb de hond en het paard ook dood estoke,
en as ik nag ien keer niet doen wat ie zeit, mot ik er ook an.”
Nee die tait hebbe ze een best léve ehad.
(D. Schuurman)

cbak0284 <sprookje> D. Schuurman
Zoo was er ook ers een stel eenvoudige mensche en deervan raakte de man an de
diëree. Ze liete de dokter komme.
“Hoor es,” zai die, “der is denk ik niks an te doen, maar ik zel je poejers op schraive
en die mot je skoontjes opgebroike. De volgende dag zelle we wel weer zien.”
De poejers kwamme en moeder de vrouw stopte poeder met papier en al in der
mans mond. Hai had werk om het nee binne te kraige, maar het gong tog.
De andere dag kwam de dokter kaike.
“Och,” dogt ie, “ik zel der maar heen gaan, maar die vent is tog al dood.”
Mooi mis hoor, hij leefde nag. Hoe kwam dat nou, zel je denke? Nou de papiertjes
ware an een prop in zen gat blijve zitte, en zoo was ie gered. Jah, de een helpt de
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doos en de aar de zalf.
(D. Schuurman)

cbak0285 <sprookje> D. Schuurman
In een kasteel spookte het ook. Wat ze er an dane, het gaf niks. Iedere avond hielde
de spoke bal en danste vroolijk met mekaar. Op lest ging er iemand heen en die
nam wat zakdoeke, terpetijn en een kaars mee. Toe de spoke kwame, begon hai
ook te danse met erlui en zwaaide met zijn zakdoek. Dat daane zullie toe ook. Toe
nam ie de tarpetain en dee die op zijn zakdoek en bij heurloi ook en hai daan metien
wat op erlui kleere. Op lest nam ie de keers en stak de heeleboel in brand. Nou,
tarpetain wil wel brande, dus de spoke verbrande derloi aigen. En zoo ben de
spoke weg egaan.

cbak0286 <mop> D. Schuurman
Een arm boertje had mooie koolrape. Hij stuurde er één an de koning. Hij kreeg
ƒ50.
Hé, dacht een rijke boer, ik stuur een kalf: wat zal ik dan wel krijge?
Hij kreeg de koolraap.
Of ie op zijn neus keek.
(D. Schuurman)

22-12-1901

cbak0287 <sprookje> D. Schuurman
Vroeger was er in Amsterdam een timmerman, in die wier ziek, zestien weken
lang. Op lest most alles verkocht worre. Toe ie weer beter wier, liep ie overal om
werk, maar hai kon het niet krijgen. Om kort te gaan: alles wier verkocht. Nou had
ie drie kinderen en op een goejen avend ging ie er weer op uit, maar et was alweer
mis. Zoo wier het een uur of zeven, half acht. Toe komt ie op een stille gracht een
heer teuge.
Opiens neemt ie die bij zijn mouw in zeit: “Je beurs of je leve.”
De heer wou teugestribbele, maar hai hiel hem goed vast. Op lest gaf de heer zijn
beurs. De aar nam er twee gulden uit en gong toe hard op de loop.
Das een rare dief, dacht de heer, dus die hem achternee. Toe zag ie dat ie bij een
bakker ingong om een roggebroodje. De andere dag stuurde de heer een knecht
nee zijn hois, dat ie deer en deer op voorname gracht most komme.
Nou bin ik bak er an,164 docht ie, maar hai gong toch.
Toe most ie alles vertelle. Nou, in toe heb die heer hem een handkar eliend. Deer-
mee kon ie negotie doen, in toe is het een welgestelde man eworre.
(D. Schuurman)
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cbak0288 <mop> D. Schuurman vdk 1691c*
Zoo was er ook ers een juffrouw en deer most een timmerman an huis timmeren.
De timmerman komt. Toe ie een poossie etimmerd had, kreeg de juffrouw idee in
hum. Na veertien dagen was het werk of eloope.
Nou docht de juffrouw: je zelf vrage, dat wil ik niet. Dus ze verzon wat.
Ze zei: “Je heuwe me uitmuntend voldaan, en nou zel ik op de tafel wat legge en
dan mag je uitzoeke.”
Ze lag dus een zilvere en een gouwe horlozie in meer zukke snaasderaie op de tafel,
maar gong er zelf ook op legge mit er arme.
“Zoek nou maar uit,” zei ze.
Hij nam het horlozie. Toe ie tois kwam, verteldie wat er gebeurd was.
“Den ben je gek eweest,” zeie ze, “want den had je de juffrouw kenne kraige.”
Nou, hai had spait, dat ken je denke. Dus hai terug, maar toe wou ze niks meer van
hem wete.
“Je had het horlozie liever den main. Nou wil ik ook niks van jou hebbe.”
(D. Schuurman)

cbak0289 <sage> D. Schuurman sinat 999
Hij kent nog een verhaal van den vrijbuiter ’t Hoen. Hoe die met achttien man 150
speerruiters tegenhield bij Halfweg. Hoe zijn mannen de ruiters uitplunderden,
doch op bevel van ’t Hoen Valdez ongemoeid liete. Hoe Valdez voor dood in
een huis werd gedragen en verpleegd. Hoe hij naar Haarlem ging. Hoe men daar
’t Hoen wou leeren kennen en hem vrijgeleide bezorgde. Hoe men ’t Hoen in
Haarlem bang trachtte te maken, maar hem ten slotte ongehinderd liet passeeren.
(Zijn dergelijke verhalen van belang? Er komt nog een vrijaadje ook bij).

cbak0290 <sprookje> D. Schuurman
Deer woonde al jare eleeje an het hof in De Haag een rijke menheer. Die had een
dochter in ook een zeun.
Nou had ie al ders meer teuge zen zeun ezaid: “Het wordt taid, maat, dat je een
vrouw zoeke.”
Maar die leek er wel geen zenie voor165 te hebbe.
Maar op laast zee die: “Goed den, ik wil der wel ien hewwe, maar dan moet er ien
wéze die zin in me heb.”
Hai zou den op rais gaan. Maar wat doet ie? Hai gong zen eigen verhure as knecht
weer ie docht dat maissies in hois ware. In de eerste dienst beviel het hem niks, in
de tweede ook niet, maar in de derde, deer ware drie maissies en deer had ie wel
zinnigheid in de jongste. Nou verstong ie zoo wat van alles: pianospeule en
vioolspeule en meer zuk slag. Nou hadde die maissies een pop, die ja en nee kon
zegge, en knikke of schudde as ze haar wat vroege. Nou begraip je wel, dat zukke
maissies wel ders vroege of ze een vraier zouwe krijge, in vooral de jongste, en den
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knikte de pop van ja.
Of ie in de stad was?
Weer ja.
Of ie in de straat woonde?
Ja.
Of ie in hois was?
Ja.
Dus kon het niet aars as de nuwe knecht weze. Dat hoorde hai, maar hai hield hem
stiekem. De andere zusters plaagde heur natuurlijk.
“Trouwe met een schoenpoeser.”
Maar zij zai niks. Op een goeie keer was de pianomeester er eweest en toe ie weg
was en zullie ook weg ware: hij voor de piano. Dat hoorde ze. Wie speult deer?
Zullie in de kamer, maar hai weg.
“Dat ken niet aars den de nuwe knecht edeen hewwe,” zei de jongste.
“Jij spreke hem ook altijd voor,” zeie de aare, en weer plaagde ze der.
Om kort te gaan: hij begon al ders te klooke166 en op lest vroeg ie der om te
trouwen. Dat wou ze wel.
Maar hij had niks as zen viool: of zij er wel bij zinge wou?
Jawel.
Dus zullie same vort. Nou woonde ze wel een dag of vier van De Haag of en
overal gonge ze zinge en speule, en dan lozeerde ze in een klein lozementje. Op lest
kwamme ze bij een groot prachtig hois.
“Deer kon het wel ers goed worre,” zai die: “Leete we deer anschelle.”
Dat gong an. Nou was dat het huis van zun ouwelui. De maid herkende num, maar
hai wonk dat ze er stil zou houwe. Zoo kwamme ze binne. Zijn vader en moeder
hiele der eigen ook goed. In ’t eerst was zai verlege, maar op lest gong het beter.
Ten lange leste zei zun vader: “Nou is het mooi genog. Ik ben blij dat je weerom
benne.”
En toe wist zij meteen dat ze een rijk heer etrouwd had. Ze was er eerst erg mee
anehaald, want nou was hij natuurlijk voornamer as zij. Toe het uitkwam, was het
natuurlijk een heel hoeraatje, maar ze hewwe toch gelukkig geleefd.
(D. Schuurman)

cbak0291 <sprookje> D. Schuurman
Deer was er es een raike jager, in die had een gans eskote.167 In die gans had ie an een
bakker egéve om te broade. Die man in zijn skik natuurlijk, dat die doet al z’n best
om hem goed te kraige. Toe ie kloar was, zette nie hum voor de glase. Maar wat wil
het geval?
Deer komt een arme jager voorbai, in die had de heele dag niks eskote, dat die had
er wel trek in en docht: ik neem hem mee.
Dat hij slaat het glas in, in hai er mee skool. De bakker hum achternee, maar die kon
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hem niet kraige, dus die geeft het an, in de diender snapt den dief den ook. Maar ja,
bekenne dat deen ie niet.
Hoe of ie den an die gans ekomme was?
“O jé,” zait ie, “dat zel ik je wel zegge. Dat gebeurt zoo veul as we an het jage benne
in er komt zoo een koppel ganze an; dan straiken die hier of deer neer. Nou benne
ze net bij de bakker neer estreke, in toe ze derlui kammeraad zagge, pikte ze in de
glaze in riepe ‘kom nou, kom nou, kom nou’. In toe is hai zeker met derlui
weggevloge. Nou, en toe heb ik me geweer aneleid en zeker net de gebraje gans
geschote.”
Nou, hai most mee naar de rechter. Maar onderweg deer stond een raikeluis hois
ope. Hai vliegt er binne, want de diender die hiel hem niet goed vast, en hai heb het
ongeluk om een ouwe juffrouw ondersteboven te loope. Die mooi naidig natuur-
lijk, dat die verklage num ook.
Zoo kwamme ze den bij de rechter. Maar wat wil het geval?
Die was net zoo arm as de jager; in de bakker in die juffrouw ware raik, dat die
docht: deer zel ik een slaatje uit slaan. Dat ze moste derlui verhaal doen. Eerst de
bakker, dat ie de gans voor de rame ezet had. In toe de juffrouw, dat ze in de ope
gang stond in die jager er toe had om eloope.
Toe vertelde de jager dat de gans met zun maats mee egaan was, toe ze riepe: ‘kom
nou, kom nou’.
“Zoo,” zai de rechter, “den spreek ik de jager vrij, want dat is heel natuurlijk dat
de gans liever in de vrije lucht was. Maar de bakker betaalt me ƒ500 omdat ie niet
beter op een aar zijn goed epast heb. In de juffrouw geeft me ƒ2000, omdat ze, door
de gangdeur ope te zette, emaakt heb dat een gevangene ontsnappe kon.”
Zoo wazze de rechter in de jager allebai blai, in die het lest verteld heb, die leeft nag.
(D. Schuurman)

cbak0292 <sprookje> J.H.E. Schoemaker - Sevenhuysen
Het volgende verhaal hoorde ik van mevrouw Schoemaker. Zij had het onthou-
den uit haar prilste jeugd. Haar moeder (reeds vroeg overleden) had het haar
meermalen verteld. Tot haar spijt kon zij geen finesses meer meedeelen. Het scheen
mij toch de moeite waard dit fragment mede te deelen.
Een koning in een koningin leefden samen gelukkig. Hun werd een kind geboren.
Dit kind werd door de baker verwisseld tegen een monster (een aap?). Hierover
waren de koning en koningin zeer verdrietig. Toen hun tweede kleine kwam, werd
dezelfde scène afgespeeld en evenzoo toen numero drie op het tapijt verscheen. De
koningin trok zich dit zoo erg aan, dat zij krankzinnig werd of erg ziek. De
kinderen moesten dus bevrijd worden. De kinderen waren bij houtvesters onder
dak gebracht. Ze moesten een glazen berg beklimmen, maar zouden onderweg
blijven steken als ze het waagden om te zien. Twee der kinderen keken uit nieuws-
gierigheid om, maar de derde bereikte het doel. Die komt dan in een land waar
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overal prachtige muziek gemaakt wordt.
(Misschien is uit dit verhaal iets terecht te brengen, doch verdere navraag van
broeders en zusters leidde tot geen resultaat.)

cbak0293 <sprookje> D. Schuurman
Deer was ers een man, in die was handschoenmaker van zijn vak. Hij most van zelf
wel beginne toe ie trouwde, dus hij zette zoo een handschoenezaakkie op. Nou
had ie een oneerlijke knecht. Zijn zake gonge goed, in hij kreeg onderdehand een
paar kindere. Maar hoe goed of zen zake gonge, hai gong toch achteroit.
Hai zait dus teuge ze vrouw: “Ik wor bestole.”
Hij keek dus ers goed toe, en ja, toe zag ie dat zijn knecht het geld uit de winkellaa
stool. Hij gaf hem een geduchte schrobbeering. De knecht wier kwaad en stool nog
erger.
Toe wier ie natuurlijk weg ejaagd, maar toe zei die: “Dat zel ik je te pas brenge.”
Dat hij brengt hem op allerlei maniere schade toe.
Om kort te gaan: de handschoenemaker besloot om na Amerika te gaan. Maar zoo
as je wel zel wete: eer dat je na Amerika gane, moet je Engeland andoen. Nou,
deer lozeerde ze een nacht in een loozjement. Zen knecht hem nee, maar natuurlijk
zonder dat ie het wist. In die nacht wier een gouwe horloozie estole. Nou, niemand
mocht er uit voor zijn boeltje onderzocht was.

Arend Schoemaker en echtgenote
J.H.E. Schoenmaker-Sevenhuysen met
dochters en dienstmeid.
(Foto privébezit Chr.L. Rümke, Amsterdam)

28.
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“Onderzoek main maar eerst,” zait de handschoenemaker, dus die doet zijn koffer
ope, in wat vinde ze?
Het gouwe horloozie. Hai wist er niks van, in zoo most ie op iens, bons, in de
kas.168 Het holp hem niks of ie al zei dat ie onschuldig was. Zijn vrouw en kindere
moste der fortuin maar zoeke, dat die gonge nee Holland terug.
Natuurlijk most hij voor de rechter komme. Deer raakte ze puur zoo an het
woord. Hij lei alles uit, maar ze geloofde num niet, in hij most over een paar dage
op ehange worre. Hij vroeg een maand uitstel, omdat ie wel docht dat degeen, die
het edaan had, wel in de rechtzaal zou weze. Maar der was niks an te doen.
De rechter wier kwaad. En hij ook, en op lest zeidie: “Over veertien dage, op deuze
dag zel jij voor de rechterstoel van de Opperste Rechter eroepe worre om te
verantwoorde wat je edaan hewwe.”
Deer verloope veertien dage. Ze hielde weer strafzake, maar nou most de knecht
voorkomme.
Die was brutaal, en toe ie een uitbrander kreeg, zeidie tege de rechter: “Ik ben zoo
een groote boosdoender niet as jij: jij late onschuldige mensche ophange. Zoo en
zoo. Net as die man ezeid had: die het edaan had, zat in de zaal. Ik was bij de
uitspraak, en ik had het horlozie gestole. Jij heb dat op je gewete, en ook nog dat
zen vrouw en kindere der eigen in de Maas verdronke hewwe.”
Deer schrok de rechter zoo van, dat ie een beroerte kreeg en zoo was ie krek
veertien dagen na datum voor de Opperste Rechterstoel.
(D. Schuurman)

cbak0294 <sprookje> D. Schuurman at 1651
Ja dat hew ik je eigelijk niet te vertelle, want dat weet je wel. Maar as vroeger zoo’n
driemaster uitzeel, dan gong de kaptein nee z’n heerschap en nam voor ieder een
presente mee. Nou had z’n heer een arme jonge bij hem, in die wou ook wat
meegeve, maar hij had niks as een kat.
Nou vroeg de kaptein of ie ook niks had mee te geve.
“Ja, de kat.”
“Nou, in gosnaam, geef maar op. Wat er van terecht komt, dat komt er van te-
recht.”
Hij zeilt uit en komt deer ver weg bij zoo’n hooge, zoo’n opperste zel ik maar
zegge, an. Hij most ete blaive, maar de muize liepe maar al over en onder de tafel.
“Ja,” zeit de koning, “deer wete we geen raad voor: dat is erg lastig goed.”
“Nou,” zeit ie, “dan heb ik een beessie, deer moet je het ers mee probeere.”
Dus hij most de andere dag weer komme. Hij liet de kat los en die vloog dan hier,
dan deer. Kortom hij maakte der verscheie om koud.
De koning vroeg of ie hem houwe mag.
“Wel ja, waarom niet?”
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Dat hij kreeg een hoop geld er voor. Dat gaf ie natuurlijk an die jonge, dat die wier
rijk, wier compagnon van zijn heer, en is later met zijn dochter etrouwd.
(D. Schuurman)

cbak0295 <sage> D. Schuurman sinsag 905
Op de plaas van Jurrie Hofman wier vroeger erg edobbeld. Nou hadde ze op een
avond goed edronken en ebrast en toe kwamme de dobbelstiene voor de dag. Ien
man gooide met twee dobbelstiene twaalf, dus het hoogste wat je gooie kenne.
De ander wordt kwaad en zeit: “Eruit dertien!”
In wat wil het geval? Er vloog een brok van de dobbelsteen af, zoodat er twee keer
zes, en één, dus dertien op het bord lagge. Hij won dus.
Ze zegge wel dat toe de duvel onder de tafel zat; tenmiste na die tijd spookte het er
(zie vroeger).
(D. Schuurman)169

cbak0296 <sage> D. Schuurman sinsag 750
Een boereknecht in de Purmer was erg loi. Hij most miste,170 maar hai daan niks.
Toe dat twee dage eduurd had, kreeg ie een standje van zijn baas.
“Het werk zel wel ofkomme,” zei die.
In ja, de volgende dag lei alle mist omwijd over het land.
“Van zukke rarigheid hou ik niet,” zei de boer.
“Mijn goed,” zei de knecht.
In de are dag lag alles weer op een hoop. Die knecht kon kolle, weet je, maar de
boer joeg hem weg.
(D. Schuurman)

cbak0297 <sprookje> D. Schuurman
Veronderstel nou ers: jij raakt an het woord met de koning,171 in je zegt dat ie alles
verkeerd doet. Nou, dan wordt ie naidig natuurlijk, maar vroeger zoo niet.
Er was ers iemand, die zei teuge een koning, dat het zoo niet goed in zijn land gong:
der wier ezope en evochte en estole van heb ik jou deer. As hij koning was, zou ie
wel make dat het aars gong.
“Nou, das goed,” zei de koning: “As jij kans ziene om in drie dage de boel er onder
te hebbe, dan mag jij koning weze voor die tijd, maar zoo niet, dan leet ik je
ophange.”
Dat gong an. Dus hai wier koning. Toe liet ie bekend make, dat ieder die na die en
die tijd meer buite kwam of herrie maakte of zuk slag op ehange zou worre. Nou,
ze ware natuurlijk as de dood, in geen mensch kwam buite, want dat dorste ze niet.
Het gong dus goed, maar - Griet verdikkeme - deer hoort ie, dat in die en die straat
een kerel op straat eweest is, en gevochte heb, en de heele boel op stut ebroke
heb.172 Hij er op oit, want hij most binne drie dage wete wie dat edeen had, aars wier
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ie zelf op ehonge.
De eerste dag vond ie niks. De tweede weer niet.
Maar de derde dag, omdat ie al maar in de zelfde straat op en neer liep, komt er een
oud wijfie nee hem toe en zeit: “Wat zoek je toch?”
“Nou,” zeit ie, zoo en zoo.
“Zoo,” zeit ze, “nou, dan ken ik je inlichte. Ik was die nacht erg benauwd, en
deerom had ik voor de luchtigheid het raam op ezet, en toe heb ik ezien wie het
was. Het was de koning: die was eerst bij zijn lievie eweest, in toe heb ie dat
spektakel emaakt.”
“Mooi,” zeit de ander, “dan moet ie op ehonge worre.”
Nou, hij was koning, dus hij kon dat doen ook. Dus hij komt an het hof.
“Nou,” zeit de koning, “heb je de dader evonde?”
“Jawel,” zeit ie, “dat ben je zelf, maar nou zal je zien, dat het bij main mienings is:
dus nou wor je op ehange.”
Hij vroeg een week of zes uitstel. Nou, dat mocht, maar onder de hand wier overal
bekend emaakt, dat de koning terecht esteld zou worre. Deer kwamme die hooge
natuurlijk teuge op, maar dat gaf niks. Het schavot wier klaar emaakt. Maar toe het
de dag was dat het beure zou, liet ie een pop de uniform van de koning antrekke en
na het schavot marseere. Die zijn kop wier of eslage, dat het volk wist niet beter,
of de koning was dood. Maar de koning gaf ie genade. Die was mooi in zijn schik
natuurlijk, en hij ook, want hij kreeg allerlei geschenke.
(D. Schuurman)

cbak0298 <sprookje> D. Schuurman
Er was vroeger een koning - we zelle maar anneme, dat ie in De Haag woonde -
in die kwam nooit in Nieuwediep of in Hoorn of zukke uithoeke. Nou, dat land
deer geeft best vrucht, maar omdat die mensche deer zoo uit eplunderd wiere, liep
de boel in het riet,173 dat alles wier domaingoed, zel ik maar zegge. Maar dat wist
de koning niet. Maar wat wil het geval? Op een goeje keer gaat de koning op reis,
in komt naast een boer te zitte om de Noord vandaan. Die man was erg klaagzaam,
en vertelde alles hoe het er bai stong, maar hij kon de koning natuurlijk niet.
Op lest zei die: “As ik de baas was, zou ik me onderdane ondersteune.”
De koning zei niks, maar een poossie later gaat ie as een gewoon heer nee die boer
toe en zeit: “Ik ben die en die weer je lest mee ereisd hewwe. Toe heb je me dat en
dat verteld, maar hoe weet je dat?”
“Nou, zoo en zoo.”
“Je zeie toen dat as jij de baas wiere, zou het aars worde. Hou je dat staande?”
“Wis en waarachtig,” zei de boer.
“Nou, adjuus dan, dan wil ik je groete.”
“Ook zoo,” zeit de boer.
De volgende dag most ie bij de koning komme. Hij zag er wel een bietje teuge op,
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maar hij gong toch.
Toe zei de koning teuge hem: “Je hewwe laast met een heer ereisd, en die heb je dat
en dat ezeid. Zou jij kans zien dat het beter wiere?”
“Wel zeker,” zeit de boer, “maar dan zou het uwe (want toe dorst ie niet meer jai
te zegge) de eerste jare geld koste, maar dan gong het ook beter.”
“Nou,” zeit de koning, “dan maak ik je opperste van dat district.”
En toe is de boel ook vooruit egaan.
(D. Schuurman)

25-4-1902

cbak0299 <sprookje> D. Schuurman at 400 & at 922 & at 922B & at 921
Het verhaal van den man zonder zorgen houdt de heer Schuurman staande zooals
hij dat verteld heeft, maar de eene lijfknecht leek precies op den anderen.174

U heeft gelijk dat de zusters die in zwanen veranderden drie in getal waren. Welke
moeilijkheden de man te overwinnen had, wist de heer Schuurman niet, maar het
waren bezwaren van dien aard, dat het alleen aan zijn beleid en slimheid te danken
was dat hij ze te boven kwam. Wel staat hem vaag iets van een berg voor, dat hij
daar door en daarover moest, maar van een glazen berg herinnert hij zich niets.175

Bij het verhaal van twist en tweedracht is het derde raadsel inderdaad schade of
schande. Het verlengstuk kent hij niet.176

cbak0300 <sprookje> D. Schuurman at 1525a
Deer was ers een kerel onder dienst, zoo’n hooge, zoo’n veldmaarschalk zel ik
maar zegge, en die was schatrijk. Nou, die had van zelfs wachtse voor z’n deur,
zoodat niemand er uit of in kon, of ze moste eerst heurlui voorbij.
Maar wat gebeurt? Op een goeje dag gaat ie slape, en daar weet een kerel, een dief,
toch bij hem te komme. En wat doet ie? Hij haalt een beurs met goud onder z’n
hoofdkussen vandaan, trekt toe de kleeren van de veldmaarschalk an en gaat na de
deur.
Deer roept ie de wachtse en zeit dat ze in moste spanne. Dat beurde natuurlijk,
want zullie dochte niet anders of het was erlui overste. De dief stapt dus heel deftig
in en rijdt weg.
Nou, je begrijpt dat er ’s ochtens wat zwaaide, want de dief kwam natuurlijk niet
weerom, maar omdat zullie volhielden dat ze goed uit ekeke hadde, liet ie een
advertentie plaatse, dat de dief verzocht werd het nog er es te komme doen. Dan
zou ie een goeje belooning en geen straf ontvange.
En ja, dat lukte. De dief kwam an. Er werde nieuwe wachtse voor het huis ezet die
van niks afwiste, en die een goeje pen op er neus krege177 dat ze uitkijke moste. De
maarschalk bleef zelf kijke en hij lag een pop in z’n bed. Op het bepaalde uur kwam
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de dief, haalde de beurs onder het hoofdkusse vandaan, trok de uniform an, liet
anspannen, reed weg, maar kwam niet weerom, dus toe had ie hem voor de tweede
keer bij het lijf.

cbak0301 <mop> D. Schuurman at 1313a
Nou, een boer is altijd dom, zegge ze. Dus deer was ers een boer, maar die was
allemachtig dom - vanzelf, want anders kon niet gebeure, wat ik je nou zel vertelle.
Hij had een knecht en een meid en die namme hem dikwijls waar, maar dat merkte
hij nooit.
Nou reed ie altijd op een ezel, zonder dat ie wist waar ie heen gong of hoever of ie
was. Dan had ie een bijl bij hem en zoo kwam ie ers in een bosch. Hij an het hakke.
Toe kwam er net een heer voorbij en die zei: “As je zoo deur blijve hakken, valt de
boom aanstonds om.”
Dat ken niet, docht de boer, dat die hakte door.
Maar ja, het was zooas de heer ezeid had. De boom viel om.
Die weet meer, docht de boer: die moet ik hebbe.
Dus hij hem achterna.
“Hee, jij wete zooveel: ken je me ook zegge wanneer ik dood zel gaan?”
“Wel ja,” zeit de heer: “Als de ezel driemaal gescheten heeft, ben jij dood.”
Dat is ook wat, denkt de boer: wat een consternatie zal dat geven as de ezel drie
keer schijt voor ik thuis ben, want dan zelle ze me overal zoeke.
Dat hij op de ezel en het beest gejaagd van heb ik jou daar. Nou had de ezel goed
loope graze, dat na een poos: prrt, daar dee de ezel wat.
Hij er op geslage, maar ja, wel voor de tweede keer: prrt, en weer dee de ezel iets
onfatsoendelijks.
Dat wordt wat, denkt ie, maar ik weet raad.
Hij steekt de stok in de ezel zijn achterste en toe maar weer in vliegende vaart vort.
Maar och hé, daar gong de stok er uit en: prrt.
Met de derde keer docht ie: ik ben dood, dat hij viel op de weg neer.
De ezel kwam dus alleen thuis.
Da’s vreemd, dochte ze, dat meid, knecht, vrouw, allemaal op erlui zoek.
En ja, daar vonden ze hem. Ze riepe, ze schudde. Hij gaf geen antwoord.
Op ’t laatst zeiden ze: “Baas, waarom antwoord je niet?”
“Zie jelui dan niet dat ik dood ben?”
Nou, toe wier er gelache, dat ken je begrijpe. Maar ze hebbe toch nog heel wat te
doen ehad om hem an zijn verstand te brenge, dat ie maar het wijste deed om maar
weer naar moeder de vrouw te kuieren.178

cbak0302 <mop> D. Schuurman at 1384
Zoo was er nog er es een boer en die was ook erg dom, maar die had een knecht die
nog al erg verstandig was. Die knecht had al jare bij hem gewoond, maar op laatst
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begon het die toch ook te vervele.
Dat op een goeje dag zeit ie: “Baas, ik gaan weg, ik ken het niet meer bij je uithouwe.
Je bent me te stom.”
Och, och, daar zat ie.
Hij soebatte en hij smeekte dat op laatst zeidie: “Affijn, ik zal weerom komme, as
ik drie mensche vind die stommer benne as jij.”
Dat gong an. Toe ie een poossie op weg was, zag ie een man met een paard bij een
gesloten landhek staan. En die man tilde dan het eene en dan het andere poot over
het hek, maar als ie de eerste poot er over had en hij begon an het tweede, haalde
het paard zijn eerste weer terug. Om kort te gaan: hij schoot niks op.
“Dat gaat zoo niet, vriend,” zei de knecht: “Haal een zaag.”
“En wat dan?” zei de ander.
“Dat zal je zien,” zei die.
De zaag kwam. Hij zaagt er een paar planken uit en het beest liep zelf in het land.
“Jonge, wat ben jij een leeperd,” zei de man.
“Ja, maar jij bent een stommerd,” zeidie.
Dat was dus één.
Een poos later komt ie an een gehuchtje voorbij een huis, en daar wier gekermd en
gezucht. Omdat dat al maar an hiel, gong ie kijken. Daar was een man an zijn eigen
te verschoone, maar van boven was het hemd dicht, en van ondere open, dat zijn
hoofd wou er niet door. Nou sloege de andere maar met geweld op zijn kop, maar
ze vorderde niks. Hij komt er bij, neemt zijn mes, snijdt er een gat in en een zaakie
was bereid.
“Wat ben jij een leeperd,” zeide ze.
“Ja, maar jij bent een stommerd,” zei die.
Dat was dus nummer twee.
Hij loopt door en daar ziet ie iemand die aldoor met zijn hoed water schepte en in
huis droeg.
“Wat doe je daar nou?” zeit ie.
“O,” zeit de ander, “het is bij mijn zoo donker in huis (er waren geen luiken of
vensters), en nou schijnt de zon in het water, en nou probeer ik de zon in het huis
te brenge.”
“Stommerd,” zei die: “Haal een zaag.”
Zaagt een gat an de zonzijde en ineens was de zon in huis. Dat was dus de derde en
zoo is hai vanavond maar weer na zijn ouwe baas egaan.
(D. Schuurman)179

cbak0303 <mop> at 330*
Der was er’s een meissie en dat was gestorven. Ze gong natuurlijk rechtdoor naar
den hemel toe om te vragen of ze toegelaten kon worden.
“Ho, ho,” zei Petrus, “dat gaat zoo maar niet. Ik zal eerst je zondenregister ers
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naslaan.”
Hij dus naar binnen, met dat gevolg dat het meisje niet toegelaten kon worden.
Diep terneergeslagen en erg huilend liep ze weg. ’t Was dan ook verschrikkelijk. Ze
was zich niet bewust zooveel kwaad in haar leven gedaan te hebben, en dan zoo
maar teruggestuurd worden. Doch wat gebeurt?
Opeens ontmoet ze een ouwe jood, en die zeit tegen der: “Nah, wat scheelt er an?
Waarom snotter je zoo? Ken jij je traantjes niet beter bewaren voor lhater?”
“Och mijnheer, zou ik niet huilen? Ik ben daar juist bij den hemel geweest en
Petrus wil mij niet toelaten!”
“Maar dat is verschrikkelijk,” zei de jood: “Dat mag niet gebeuren. Lhoop jij maar
met me mhee en ik zel sorge as dat je goed en wel pinnen raakt.”
“Och mijnheer, plaag me niet. Is het al niet erg genoeg? Hoe wou u dat nou kunnen
doen?”
“Hoe ik dat doen kan? Nah, Mozes is niet voor niemandal zestig jaren oud en
Mozes is goochem. Ga jij maar met mijnheer Mozes mhee en die zel er es kijke of
ie niet een ghoed whoordje voor je doen kan. Geloof me, bij de gezondheid van
mijn Racheltje: jij wordt pinnengelaten.”
Zij dus mee. Ze kloppen aan. Petrus komt voor.
“Och, mijnheer Petrus,” zeit de jood, “zou je niet zoo goed willen weze dat
meissie een plaassie bij je te besorge?”
Petrus kijkt, maar wendt zich knorrig af en zegt: “Die is hier straks al geweest.
Het kan niet, en daar mee uit.”
“Och, mijnheer Petrus,” zeit de jood, “dan heb ik nog een masseltje bij me. Wil
je niet ers kijken? Och, zoo’n mooi peessie.”
Meteen laat hij een haan zien, die hij onder zijn jas heeft.
“Nah,” zeit de jood, “hoe zal het?”
“Laat het meissie maar binnen,” zeit Petrus: “Ik heb een hekel om oude koeien uit
de sloot te halen.”
“Nhet zoo as je wilt,” zeit de jood, en gaat lachende heen.
(Amsterdam)

[26-12-1901 in brief 25-4-1902]

cbak0304 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 752 & sinsag 531
Heden 26 december word ik ’s avonds zeer tegen mijn zin naar Uitdam gehaald.
Om mijn booze bui te verdrijven, heb ik maar weer getracht aan mijn roeier het een
of andere verhaal te ontlokken. Behalve de u bekende vertellingen over kollen,
kippen koken etcetera, verklaarde hij dat hij de geschiedenis van het poppetje met
spelden wel meer had gehoord, doch het fijne wist hij er niet van.180 Eveneens had
hij wel van een duivelsboekje gehoord, doch volgens hem kan men er zelfs door
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verbranden er niet van verlost worden.181 Wat eenigszins afweek van het gewone
of nieuwe verhalen wil ik thans boekstaven.

cbak0305 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 1
Vroeger was er op Marken een plek aan de zeekant, waar alle botters, als ze er
langs voeren, stemmen hoorden.
Die stem zei: “Hier is de tijd, waar is de man? Hier is de tijd, waar is de man?”
Op een goeden dag besloten de Markers den dominee eens te verzoeken met hun
mee te varen om te hooren wat dat was. De dominee hoorde het ook. Hij heeft toen
op die plek een gebed gedaan. Toen begon het ineens te stormen, zoodat de domi-
nee van het dek is geslagen en verdronken. Dat is dus de man geweest. Na dien tijd
is er nooit iets meer gehoord.182

cbak0306 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 486
Behalve de gewone voorboden bij een naderende dood als een slag op de deur,
rinkelen van de glazen enzovoort, enzovoort, wist hij te verhalen hoe bij Willem
van der Hoek (zie vroeger)183 den dag vóórdat er één der huisgenooten stierf een
oorverdoovend geraas werd gehoord in huis, alsof er een zwerm rotganzen over
het dak heen trok. Ze gingen naar buiten, naar den zolder, maar zagen niets. Den
volgenden dag stierf één der huisgenooten.

cbak0307 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 906a
Een Uitdammer was een liefhebber van kaartspelen. Zijn vader had er gloeiend
het land an, omdat hij dan zoo laat thuis kwam. Op een goeden dag beloofde hij
vroeg binnen de stijlen te zijn: zoo niet, dan mocht de duivel hem halen.
“Jongen, jongen, schei uit! Verspreek184 je toch zoo niet!” zei zijn vader.
“Wat kan het mij g[od]v[er]d[omme] schelen? As ik niet om twaalf uur thuis ben,
dan ...”
Hij kaartte, bleef tot kwart voor twaalf op Zuiderwoude, bond de schaatsen
onder. Met den eersten slag van twaalf uur was hij op het kleine meertje (een half
uur van Uitdam). Met den laatsten klap sprong hij op schaatsen en al in huis: zoo
hard had hij gereden.
Toen hoorde hij een stem: “Doordat je zoo hard gereden hebt, ben je me ditmaal
ontkomen.”
Hij is daar zoo van geschrokken, dat hij kort daarop gestorven is.185

cbak0308 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 489
Jan Bakker op Durgerdam was met een helm geboren. De boeren hebben daar
evenals te Uitdam land buiten de zeedijk liggen. Daarop grazen geen koeien, maar
het wordt gemaaid. Nu kunnen ze daarmee zeer gelukkig of ongelukkig zijn, want
als het in den tijd dat het gras ligt te drogen, begint te stormen en het wordt hoog
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water, dan spoelt alles weg. Hij wist dat altijd te voorspellen.
Als de botters in zee nog niets bespeurden, zei hij: “Mannen, haal jelui gras binnen,
want we krijgen hoog water.”
Ook kon hij natuurlijk de dood voorspellen enzovoort. Hij vond het hoogst
onaangenaam, en heeft vaak verklaard, dat hij wel heel wat zou willen geven als hij
er af was. De man zag er slecht uit en was zoo mager als een lat.186

cbak0309 <mop> D. Schuurman at 1640
Nou, je wete wel, der benne altijd van die menschen die graag niks doen, maar toch
eve goed een groote bluf wille slaan of ze de wijsheid in pacht hebben. Zoo was er
dan ook ers een man die niet graag wat uitvoerde, dat hij ging in plaats van te werke
an de weg legge slape. Hij leit een mooi poossie, en toe komme die mugge op hem
of, en die steke hem zoo dat hij hem geen raad weet. Op laatst wordt ie nijdig, slaat
en slaat, dat vijf viele der tegelijk dood neer.
“Jonge, wat ben ik een kerel: vijf in ien klap,” zeit ie: “Dat zel ik op een plankie
schrijve.”
Dat daan ie ook en hij ging weer legge. Een poossie later komt er een rijtuig
anrijden. De koetsier leest daar ‘vijf in één klap’, dat die houdt ho.
Hij zeit tege zijn heer die in de wage zat: “Deer durf ik niet voorbij. Lees zelf maar
ers: ‘vijf in ien klap’.”
“Ja,” zeit de heer, “we mosten hem maar es fatsoendelijk vragen.”
Dat ging an. Ze make hem wakker en vrage of hij zoo een baas is.
“Ja,” zeit ie, “ik heb er zoo pas vijf tegelijk dood eslage.”
“Zoo iemand moet ik net hebbe,” zeit de heer: “Rijd dus maar mee.”
Hij dus mee op de wage en hij vertelt maar raak van alles wat ie gedaan of niet
gedaan had. Om kort te gaan: de heer neemt hem in dienst.
Maar ja, dat groote feit bleef natuulijk niet verborge, en zoo hoorde ook de burge-
meester het. Die liet hem bij hem komen.
“Hoor es, maat,” zeidie: “hier in het bosch ben twee reuze. As jij die nou wete te
doode, dan zelle we je goed beloone.”
“O, das niks,” zeidie, “dat zel ik wel klare.”
Dat ze sture hem het bosch in en houwe an de uitgange de wacht, dat ie er niet ooit
kon. Toe het al knappies donker wier, hoorde nie ineens een gebrul, en ja, daar
kwam de reus en de reuzin an. Nou, hij niet zoo effetjes bang natuurlijk, dat hij
klimt in de boom. Maar wat wil het geval? Onder die boom hadde de reus en de
reuzin net erlui nachtverblijf. Toe ze den goed en wel ligge te slape, gooit hij een
keisteen net op de reus zijn kop. Die wier kwaad, want die docht dat de reuzin het
daan, dat die twee krijge zoo een ruzie dat de reus de reuzin dood slaat.
Toe ging de reus vanzelf weer slape, maar toe ie goed en wel sliep, gooit ie een
andere keistien net op zijn harsenspan, dat die was ook dood.
Nou, hij mooi blijd natuurlijk. Hij naar de uitgang van het bosch en het zwikkie
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verteld.
Hoe ie dat dan edaan had?
O, zoo en zoo. Eerst had ie de reus aan zijn mes erege en toe de reuzin.
“Jongen, jongen, dat is een kerel!”
Ieder was verbluft, en een poos later kreeg ie van een andere plaats een uitnoodiging
om een leeuw te doode, die deer in het bosch was.
Nou ben ik gesjochte,187 docht ie, maar hij gong er toch op an.
Hij was pas in het bosch, of daar kwam de leeuw al an. Hij op de loop, de leeuw
hem achternee. Net had de leeuw hem bijna bij het slippie van zijn jas, of hij ziet
een schuur. Hij er in. De leeuw hem achterna. Nou was er gelukkig een tweede
deur: hij der dus weer uit, de deur achter hem dicht, en zoo zit de leeuw gevangen.
Hij natuurlijk weer na de andere terug.
“Hoe heb je dat toch elappe?”
“Nou,” zeit ie: “toe de leeuw an kwam, heb ik hem net as een knijn bij zijn oore
enome en hem in het hok opeslote.”
Dat was een blijdschap natuurlijk, en de roep ging, dat hij een man was die zoo wat
van alles kon. Maar wat gebeurt? Deer komt oorlog.
De koning zeit: “Die man moet ik hebben.”
Dat hij moet an het hof komme. Of ie mee wil helpe de vijand bevechte.
“Wel ja,” zeit ie, “das voor mijn niks.”
Maar inwendig wier ie toch benauwd. Nou, hij kreeg een best paard, een vurig
beessie, maar voor hem wel wat al te mooi, want hij kon er haast niet bove op blijve
zitte. Zoo trokke ze op weg en kwamme bij een stad. Aan de andere kant van de
stad was de vijand. Door al het lawaai begint zijn paard te schrikke en die met hem
op de hol. Ze vliege overal voorbij en zoo ook voorbij een winkel met schilderije,
waar de koopman enkele schilderije buite had opgehange. In zijn angst grijpt ie er
een van, en net was dat het schilderij van Maria met het Kind Jezus op schoot. In
zijn angst houdt ie het vast, maar onderwijl holt het paard door. De vijand ziet hem
ankomme en mikt op hem, maar ze schiete mis. Hij holt door, maar toe hij dich-
terbij kwam, zagge ze dat het een man was die Maria en Jezus in zijn armen [had].
Deer wouwe ze niet op schiete, en omdat ze dochte dat ie onder die bescherming
stong, ginge zullie an de haal en, Grietdome, zoo had ie de vijand ook al weer
overwonne.
Vol bluf vertelde nie natuurlijk wat voor wondere hij gedaan had en de koning was
zoo in zijn schik, dat ie opperste van het leger wier.
(D. Schuurman)188

cbak0310 <sage> D. Schuurman brun 6100
Der was ers een jonge en die gong na zijn meissie.
Nou was ie net op een kruisweg, toe springt er een man op hem af en zeit: “Je
horlozie of je leve.”
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Hij geeft zijn horlogie en loopt verder.
Maar toe ie een eindje verder was, denkt ie: wat ben ik een stommerd. Ik had hem
best kenne manne; hij was alleen en ik ook. Dat hij keert weer om en hij hem
achternee.
“Ja, geef op me horlogie,” zeit ie, “dat je gestole heb.”
Nou, hij kreeg het natuurlijk. Hij na zijn meisje en later natuurlijk na huis. Maar
toe ie thuis kwam, zag ie dat ie een goud horlozie had in plaas van een zilver, dus
toe was ie nog goed af.
(D. Schuurman)

cbak0311 <sprookje> D. Schuurman
Vroeger toe had je van die ridders. Wat dat nou precies ware, dat weet ik niet en wat
ze uitvoerde, ken ik je ook niet zegge, maar deuze waar ik je van vertelle zel, die
hiette de IJzere Ridder.
Nou, die kerel woonde op zoo’n kasteel, zoo’n slot zel ik maar zegge, en deer
roofde nie zoo wat van alles. De vrouwe die ie kon krijge, sloot ie op en de kerels
sloeg ie dood en dan gooide nie ze in ’t water. Nou had ie al lang idee ehad in een
meissie dat bij hem in de buurt woonde. Maar daar kon niks van beure, want er
vader was er schrikkelijk op teuge. Maar op een goeie dag most er vader na de
oorlog, en ging dus ver weg.
Klaar is Kees, docht ie, en op een goeie dag kaapte nie er weg. Toe wou ie maar
dadelijk trouwe ook, maar daar wou zij niks van wete. Zij wist het telkens en
telkens uit te stellen, maar op ’t laatst kwam het toch zoo ver, dat ze mocht er nog
twee dagen bedenken, maar langer dan ook niet. Wat zou ze doen? Ze huilde en ze
snikte, dat ieder in het slot met er te doen had, maar het gaf er geen steek. Op het
bepaalde uur kwam de IJzere Ridder bij der.
Nou had die een poos te vore een jonge kerel opgepikt en gedood, zooas ie docht,
en toe in de gracht egooid. Maar die knaap was niet dood: hij was in een
onderaardsche gang ekrope, en één van de vrouwe die in het slot opeslote was, had
haar voedsel met hem gedeeld.
Die jonge dèn, die hoorde haar ook huile en docht: ik zal die IJzeren Ridder wel
helpen.
Even voor de ridder bij het meisje zou komme, doet hij een laken over zijn hoofd
en een doodshoofd met een kaars er in. En toe de ridder goed en wel een potje
docht te vrijen, komt hij voor de dag. De ridder schrikte zoo geweldig, dat die op
de loop. Hij hem achternee, net zoolang dat de ridder buiten het slot vloog en toe
gooide ie hem de doodskop nog nee.
Deer stond de ridder, maar toe ie weer bij zijn positieve kwam, docht ie: wat ben
ik toch een gek geweest, dat hij maakt anstalte om het slot te bestormen.
Maar net in die tijd kwam de vader van het meisje thuis, en toe die hoorde wat er
ebeurd was, ging die regelrecht naar het slot toe. Toe die de ridder buiten allien
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vond staan, is ie met hem gaan vechten en heb hem tot189 geslage.
Nou, het end en slot was natuurlijk dat het meisje met die jonge kerel trouwde.
(D. Schuurman)

cbak0312 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
Daar leefde ders een hertog op een slot. Als de keizer hem dan opriep dan most ie
komme. Zoo most ie ook er es optrekken, omdat er oproer was.
Nou had die heer een meissie en een jongetje. Hij zelf was ook zoo erg oud nog
niet. Een man of acht zoude met de kinderen op het slot blijven. Nou had die heer
ook een kindermeissie. Dat loopt met het jongetje te wandelen, maar zeker door-
dat ze niet al te veel erg er in had, opiens was het jongentje weg. Dat meissie durfde
natuurlijk niet weer naar huis te kome, en zocht een eindje verderop een aare
huur.190

In die buurt waren roovers en die woonden in een grot onder den grond met een
oude vrouw. Die roovers hadden het kind gestolen. Ze brochten het naar de grot,
en omdat het zoo’n kleine beuker191 was, was het makkelijk om te zorgen dat hij
nooit de grot uitkwam, zoodat ie op lest niks meer van de buitenwereld afwist.
De roovers gingen iedere avond op reis. Zoo verloopt er een paar jaar. De hertog
weet natuurlijk nog van niks, want die is al den tijd niet thuis gewees. Maar wat wil
het geval? Op een goeden dag raakt het ouwe mensch (de vrouw die op hem paste)
in slaap. Van haar werd hij altijd raar behandeld. Eén man was er in de grot, die was
goed voor hem. Die nam wel ers speelgoed mee en zei den wat of boomen of
huizen of zuk slag was.
Nou, op die avond dan vindt de jongen, toe de vrouw sliep, de opening en komt uit
de grond, net aan de andere kant dan waar zijn vaders slot stong. Deer komt hij een
man teuge. Die vroeg natuurlijk weer hie vandaan kwam.
“Nou, daar zoo.”
Die loopt met het jongentje weg en komt bij het kindermeissie dat hem dadelijk
herkent. Zollie same op huis an. Met de man samen brengt ze dus het jongetje
terecht. De heer zelf bleef vier jaar weg. Toen werd hem alles gezegd. Hij er op an
natuurlijk. De roovers wieren gevangen genomen en op het kasteel gebracht. Deer
werden ze allemaal opgehangen, behalve die eenen. Toe het jongetje zei, dat ie zoo
goed voor hem geweest was, kreeg ie genade en mocht op het kasteel blijven wone.
Dat was dan ook zoo zeer geen roover geweest.
(D. Schuurman)

cbak0313 <sage> D. Schuurman sinsag 414
Er was ers een jongen en die had zijn moeder vermoord. Toe moest hij voor de
rechters komen, maar toe daan ie een valsche eed. Zijn moeder werd in de kerk
begraven. Maar wat gebeurt? Na een poos groeide een duim door de zerk en al
heen. Die duim werd afgesneden of geknipt, maar groeide aldeur weer an, en as ie
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niet goed kort ehouwe wordt, den zal ie der nog wel weze.
(D. Schuurman)192

cbak0314 <mop> D. Schuurman at 1641
Een boer was er es, en die gong voor waarzegger deur, maar dat gong niet erg. Maar
wat wil het geval? Bij den koning was een gouden ring gestolen, en omdat die
ehoord had dat ie waar kon zegge, most ie bij hem komme. Hij most binnen drie
dagen zeggen, waar de ring was en anders was ie geen goeje waarzegger en den
most ie in de gevangenis of dood. Hij zit in de kamer bij de koning. Deer komt een
van de lijfknechts binnen.
“Dat is er een,” zei die met een zucht.
Hij bedoelde: dat is één dag, en ik weet nog niks.
Maar de knecht die er an debet was, zei tegen zijn maats: “Hij weet het al. Ik gaan
niet meer na binnen. Op avontuur loop ik er tegen an en dan ben ik binnen.”
Dus most nummer twee hem den volgenden dag bedienen.
Toe ie binnen kwam, zei de boer: “Dat is de tweede al.”
Hij bedoelde natuurlijk weer: de tweede dag.
Maar de tweede knecht, die ook in ’t complot was, trok dat ook weer an, en zei met
een verschrikt gezicht teuge zijn maats: “Hij weet alles. Mijn heb ie ook al
angewezen. Het zal - dunkt mijn - maar het beste wezen om alles te bekennen, en
te vragen of ie ons wil helpen.”
De derde dag gong dus de derde heen, en toe de boer weer zei: “Dat is de derde”,
openbaarde nie alles en verzocht of ie hun niet verklappen wou.
Dat beloofde de boer, maar dan mosten ze de ring opgeven. Toe ie die goed en wel
had, kreeg ie praatjes en beloofde heel deftig voorspraak.
“Nou mot jullie den maar ers zegge, waar de koning zoo geregeld gaat.”
Nou, hij kwam dan wel ers bij de kippen.
“Mooi,” zeit ie, “dan zel ik zegge dat de kalkoen hem opgeslokt heb.”
Dat gebeurde. Hij zei teuge de koning dat geen mensche hem bestolen hadde, maar
dat de kalkoensche haan den ring had ingeslikt. Hij zou die slachten en de ring
weerom brengen.
Zoo gezeid, zoo gedaan, en jandorie, hij komt met de ring weerom. Dat zaakie was
dus mooi bered, maar de koning was ook niet van één winter en geloofde alles maar
zoo niet, dat die hiel hem in de gaten. Nou had ie wat uit ehaald - wat, dat weet ik
niet precies meer, maar hij zou dood emaakt worden.
Maar na lang smeeken zei de koning teugen hem: “Nou, ik weet goed raad. Hier
heb ik een dichte schaal, en deer is wat in. As je nou binnen drie uur kenne zegge
wat er in is, dan ben je vrij. Zoo niet, dan wor je opehange.”
Nou heette de boer van zijn eigen Kriek. Omdat die docht dat ie het toch niet
raden zou, wou ie wegloopen en zei:
“Kriekie zit gevange
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En Kriekie die mot hange.”
“Net zoo,” zei de koning: “Der ben kriekies in. Nou ben jij vrij en nou geloof ik
dat je een echte waarzegger ben.”
Je moet weten: er ware van die beessies in, die je in een bakkersoven heb en die
kriekies heeten.193

(D. Schuurman)

[6-1-1902 in brief 25-4-1902]

cbak0315 <sprookje> D. Schuurman
Vandaag 6 januari was de heer Schuurman niet gelukkig met zijn vertellingen.
Zoowat drie fragmenten wist ik los te krijgen. Ik zal ze maar zoo kort mogelijk
weergeven, omdat een paar mij niet veel waard schijnen en de derde te zeer frag-
mentarisch is. Ik noteer ze, opdat aan u de eindbeslissing blijve.
Een koning had drie zoons. Twee waren recht van lijf en leden, een was gebocheld.
De twee eersten waren losbollen, de derde was zeer oppassend. Toen ze grooter
werden, werd het tijd om naar een vrouw te kijken. Hij kreeg van een naburige
koning tijding dat zijn zoon moest komen om met zijn dochter te trouwen. Deze
koning bedoelde de gebochelde, wiens braafheid wijd en zijd vermaard was. De
eerste zoon werd evenwel gezonden. Hij maakte het aan het vreemde hof zoo
slecht, dat hij werd weggezonden. Toen werd de tweede gezonden. Met dien ging
het evenzoo. Toen raakte het geduld van den buurman op en zond hij bericht dat,
als de gebochelde niet gezonden werd, hij oorlog zou maken. Toen kwam die,
gedroeg zich goed, trouwde en heeft een gelukkig huwelijk gehad.

cbak0316 <sprookje> D. Schuurman
Er was ers een woekeraar, die pikte alles in. Hij had ook een arme weduwvrouw
uitgekleed. Op laatst moest zij het huis uitgezet. Nou waren er twee jonge kerels,
die mochten haar nog al. Zij besloten den woekeraar op eerlijke manier geld afhan-
dig te maken. Ze verkleedden zich als spoken. Eén klom in de schoorsteen met een
kachelpijp voor zijn mond, de tweede liep voor het raam heen en weer. Ze begon-
nen geluiden te maken, te rammelen enzovoort. Op laatst toen de woekeraar goed
benauwd was, liet degeen die in den schoorsteen zat een zak zakken en beval die te
vullen. De woekeraar deed er wat in. De zak werd opgetild, doch te licht bevon-
den. Dit ging zoo lang, tot ze geld genoeg hadden. Toen togen ze naar de
weduwvrouw en schoven het raam open, en zetten het geld in huis. Anders had zij
het bepaald niet aangenomen.

cbak0317 <sprookje> D. Schuurman
Een koningsdochter was op de jacht. Zij verdwaalt. Komt een buffel tegen. Zij valt
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in zwijm. Daar komt een sterke kerel aan. Hij schiet en verwondt den buffel.
Onderwijl wordt zij weggedragen. Onderwijl vecht de kerel met den buffel. Zijn
hond wil hem helpen. Dien jaagt hij weg. De buffel schramt hem in den rug. Op ’t
laatst doodt hij hem. Hij neemt hem zijn horens af en hangt die om zijn lijf.
Er is een groot feest bij den koning. Alleman komt er, maar de koningsdochter
niet. De kerel ook, hij gaat heel in de hoogte zitten. Ieder heeft erg in den sterken
man, die behangen is met allerlei tropheën. Of de koningsdochter op laatst is
terecht gekomen, weet ik niet.

cbak0318 <sage> M. Houtman - Honingh sinsag 1
Vrouw Houtman vertelde het verhaal van ‘Hier is de tijd, daar is de man’ aldus.194

Dominee had er zoo vaak van gehoord, dat hij toen het sterk ijs was zich eens wilde
overtuigen. Hij liep er heen, hoorde het, maar op eens kwam er een geul in het ijs,
waardoor hij wegzakte en verdronk.

cbak0319 <sprookje> D. Schuurman
Nou, je weet wel dat er vroeger van die sluikers195 ware. Vroeger wier er veel
esleuke. Nou hoor je deer niet zoo meer van. Nou spookte het in de kerk erg.
Iedere nacht was het een leven van heb ik jou deer. Er wier ewaakt en dan hoorde
ze om half twaalf een gebrul as van een wild beest. Niemand dorst er in.
Op een keer was er ien die zei: “Ik durf wel. Ik ben niet bang voor spoke.”
Die volgende dag most er ien begrave worre. In die tijd begraafde ze nag in de kerk.
Hij gong dus in de kerk. ’s Nachts om twaalf uur kwam er eerst een groot gebrul
onder het hokkie van de preekstoel vandaan, en op lange lest kwam er een beer uit.
Hij an de loop, en de beer hem achterna. Maar hij daan het niet uit bangigheid: op
iens draait ie hem om en pakt de beer an zen staart. Op ’t lest gong ie op zijn
achterste poote staan. Zullie an het worstelen. Het volk buite hoorde dat wel, maar
wier doodsbenauwd. Op iens wier alles stil en hoorde ze niks meer.
’s Morgens ginge ze kijke, en wat zagge ze toe? Hij en de beer of het spook lagge
in het versche graf. Maar het was geen beer: het was de zoon van de burgemeester.
As het volk en de politie bij de kerk was, sleuk hij met zijn maats.

cbak0320 <sprookje> D. Schuurman
In Parijs woonde een voddenraper. Hij had een dochter, die most hem in de
vodden helpen. Zij wier zeventien jaar. Een student woonde tegenover haar. Hij
werd verliefd, verkeerde in eer en deugd. Zijn ouders wilde geen permissie voor het
huwelijk geven. Toe hij klaar was, wou hij toch trouwen. Daar was geld voor
noodig. Ofschoon zijn ouders snoefden, hadden zij het niet, maar de vodderaper
wel. Ze zijn getrouwd.
(D. Schuurman. Mijns inziens zonder belang; daarom zoo kort meegedeeld)
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cbak0321 <sprookje> D. Schuurman
Een tweede verhaal is mijns inziens al even onbelangrijk.
Een broer gaat naar de Oost. Zijn rijke broers schamen zich over hem. Hij komt
rijk terug, maar houdt zich arm. Zijn zuster, die zelf arm is, ontvangt hem liefde-
rijk, ofschoon hij zich voor een vreemde uitgeeft en alleen maar berichten over
haar broer komt brengen. Een zwarte knecht komt er bij in ’t spel, verliest geld en
zoo komt men te weten dat hij rijk is. De zuster krijgt alles, de broers niets. Zij gaan
in een groot huis wonen.
(D. Schuurman)

cbak0322 <mop>
Er was ers een smid en die wou zoo graag de Eifeltoren196 ers zien, maar hoe die
zuinig deed en hoe die ook spaarde, het mocht hem niet gelukken het noodige geld
bijeen te krijgen. Op een goeden nacht stierf hij, zonder dus zijn vurigen wensch
vervuld te hebben gezien. Hij ging regelrecht naar den hemel en werd daar ook
opgenomen.
Toen hij binnenkwam, kwam Abraham op hem af en vroeg of hij altijd gelukkig
geweest was op aarde.
“Ja, dat gong nog al.” Maar één ding, waarnaar hij altijd zoo vurig verlangd had,
was maar nooit gebeurd.
Wat dat dan wel was?
Wel, hij had zoo graag den Eifeltoren eens willen zien.
“Wel zoo,” zei Abraham, “is er anders niet wat je ontbreekt, dan kan dat nu nog
gebeuren.”
“Wel, hoe dan?” zei de smid.
“Dat zal ik je zeggen,” zei Abraham: “Je neemt een spin, en als die zich aan een
draad naar beneden laat zakken, ga jij erop zitten.”
“Dat is een goed idee,” zei de smid, “maar met uw welnemen: als de draad nu eens
niet lang genoeg is?”
“O, daar is raad op. Dan druk je maar en druk je maar, en de spin zal al lager en lager
zakken.”
“Nou, als het dan moet, dan ineens maar,” zei de smid, en hij aan het drukken, het
drukken van zijn leven zoo niet.
Opeens krijgt hij een opzaniker van zijn vrouw die niet malsch was, want al
drukkende had hij het heele bed bevuild. Het sterven, zijn opname in den hemel,
alles was een droom geweest.
(Broek in Waterland)

cbak0323 <sprookje> D. Schuurman sinat 977*
Der was er es een roover en die had heel veel volk onder hem. Ik geloof van wel een
veertig of vijftig man. Nou, ik behoef je niet te vertellen, dat ie in zijn heele leven



343De collectie Bakker

al veul edaan had. Maar dat doet er ook niet toe, maar op laast raakt ie binnen en
wordt in de gevangenis estopt. Heel gauw wier besloten dat ie onthoofd most
worden. Dat bericht wier em natuurlijk ebracht en toe vroeg ie, of ze hem dan nog
een laaste wensch woue toestaan.
Nou, as het niet te gek was natuurlijk met alle pleizier, en wat of dat dan wel was?
Nou, hij zou natuurlijk onthoofd worre, maar of ze dan zijn kammerade op een
rijtje woue zette, dan zou hij, as ie onthoofd was, ze voorbij loope, en of ze dan
diegene die die voorbij liep vrij woue late.
Nou, dat wier hem grif toe estaan, want ze dochte: dat lap je hem toch niet.
Toe de dag kwam, zei die tege de beul: “Nou zel ik telle, en dan moet je dadelijk
goed toeslaan.”
Dat gong an.
“Eén, twee, drie.”
De kop was er dadelijk af. Toe stond ie op: en hoeveel liep ie er, denk je, nog
voorbij? Ja, je zult het niet geloove, maar ze hebbe me verteld van 29. Die benne toe
natuurlijk losgelate.
(D. Schuurman)

cbak0324 <sprookje> D. Schuurman
As je vroeger ies uit evoerd hadde dat niet bij rechtuit was, dan wier je egeeseld en
gebrandmerkt. Nou ja, dat weet je ook zelf beter dan ik het je zegge ken. Nou was
er een kerel, die had nou wel zoo veel de moeite niet edaan, maar hij wier toch
gebrandmerkt.
Nou was er een aare kerel, die stool altijd: dat was een groote dief, maar die was nog
nooit esnapt. Die docht toe ie dat hoorde: die kerel moet ik hebbe, deer gaan ik op
af. Dus eerst gong ie kijke en toe de kerel los elate wier: hij hem in een rijtuig
achternee.
Hij had hem natuurlijk gauw in ehaald, want door de erge pijn liep de aar zoo hard
niet. Nou was die groote dief een heele meheer.
Toe ie de ander in ehaald had, liet ie stil houwe en zei: “Wel maat, hoe is je dat
bevallen?”
“Nou, das ook een vraag. Slecht natuurlijk.”
Of ie ook mee wou rijde.
Nou, assublieft natuurlijk.
“Stap dan maar op,” zeit ie.
Nou, toe raakte ze an de praat en de heer zei: “Ik begrijp niet dat je zoo een bietje
stele. Je moet net doen as ik. Ik steel een heele hoop en zorg, dat de lui die ik besteel
zelf in de kast komme.”
Hoe ie dat dan wel anlei?
“Nou, gaan jij maar mee en help me maar, den zal je het wel zien.”
Eerst had ie er niet veel zin in, maar de heer zei: “Wat zel je beginne? Niemand wil
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je nou toch meer in dienst hebbe.”
Da’s waar ook, docht de aar en hij liet hem overhale. Zoo reeë ze same naar een
voornaam lozement. Daar verteerde ze goed wat, en elke week betaalde de heer
pront, zoodat de kastelein mooi in zijn schik was.
Toe ze deer zoowat een maand of twee, drie eweest wazze, zei de heer: “Nou
moete we onze slag slaan. De volgende week gaat de kastelein zijn geld wissele.”
Nou, je weet wel: vroeger hadde ze allerlei geld, dat dan van tijd tot tijd in ewisseld
wier. Toe alles ’s nachts sliep, stonge zollie op. De heer haalde de sleutel uit de
kastelein zijn broekzak, gong na het kamenet en haalde de zakke er één voor één
uit. Toe telde nie ze één voor één na, schreef op hoeveel er in iedere zak was, en lei
er een papiertje in, waarop stong dat alles an hen hoorde. Toe dat edaan was, borg
ie alles weer op, dee de sleutel weer in de kastelein zijn broek en gong te bed.
De volgende dag zei die teege de kastelein, dat ie de volgende dag weg wou. Dat
speet die, maar hij kon der niks an doen.
Toe ze in de volle gelagkamer zatte, zei die: “Maar apprepo: je moste me nou me
geld maar alvast geve, dat ik je in bewaring egeve heb.”
De kastelein begreep er niks van en dolde zoo een bietje.
“Nee, nee,” zei die: “Ik meen het. Je heb nog zoowat ƒ8000 van me. Haal die
effen.”
Nou, de kastelein daan het natuurlijk niet en toe wier de heer kwaad en liet de
polisie hale. Toe vertelde nie, dat ie zoo- en zooveel zakke met centen, dat er in, in
bewaring had egeve en of ze het huis maar ers woue onderzoeke.
Het geld wier natuurlijk evonde en de kastelein inepikt. Met mooi prate en zoet
zien kreegdie toe nag gedaan dat de kastelein niet gestraft wier, maar hij ging er
vandaan met de ƒ8000.
(D. Schuurman)

cbak0325 <mop> D. Schuurman at 1543
Affijn, in een groote Roomsche kerk deer heb je altijd een pastoor en een kape-
laan, maar dat weet je ook wel, dus dat hoef ik je niet te vertellen.
Nou was er dan ers zoo een kerk en daar kwam iedere dag een man om te bidden.
Wel drie maanden achter mekaar, en steevast eindigde hij daarmee, dat ie Onzen
Lieven Heer vroeg of die zoo goed wou wezen om hem honderd gulden te geven,
want honderd gulden most ie hebben, en zonder dat kon ie het niet stellen.
Dat hoorde de kapelaan zoo dikwijls, dat ie op lest teuge de pastoor zei: “Weet je
wat we doen moste? We moste ders een grappie hewwe. Leete we morge ers, as ie
gedaan met bidde heb, ƒ99 neerlegge. Je zelt zien, dat ie ze toch niet neemt, want
hij wil pardoes ƒ100 hebben.”
Eerst had pastoor daar niet veel zenie197 in, maar op lest liet ie zijn eigen toch
overhalen.
Toe ie dus de volgende dag weer kwam en weer bidde, lagge zollie ƒ99 neer. De
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man telde het, maar lag het weer neer.
“Zie je wel?” zei de kapelaan tege pastoor.
Maar deze keer gong de man niet heen, maar gong nag er es bidde. Toe telde ie het
hoopie nag er es, en lag het weer neer.
“Wat heb ik je ezeid?” zei de kappelaan.
Maar de man gong nag niet weg en bidde nag er es voor de derde keer. Toe nam ie
het hoopie, lag het geld op rijtjes en telde weer. Weer kwam ie niet verder dan ƒ99.
“Affijn,” zei die op lest, “het is wel een gulden te kort en het most eigenlijk ƒ100
weze, maar wij mensche hebbe zoo hoftig abuis:198 leet Onze Leve Heer zijn eigen
dan ook er es verteld hebbe.”
Metien streek ie het op en hij er vandeur.
Nou, je begrijpt wel dat pastoor en kapelaan lillijk op erlui neus keke, en as je ze
ooit er es spreek, dan zel je wel merke, dat ze er nag het land over hebbe.
(D. Schuurman)199

cbak0326 <sprookje> D. Schuurman
In Amsterdam ligge altijd schippers aan de turfmarkt. In den winter vriezen ze in.
Ze raken leeg. In de buurt woonde een rijke oude vrijster. Eén wou haar vrage. Dat
deed ie. Zij zou het in beraad houwe. Eindelijk zouden ze trouwen.
Maar op den bepaalden dag zei ze: “Zeg me nou ers eerlijk: heb je me niet om me
geld gevraagd? Je had toch liever een jong meisje?”
De ander was zoo eerlijk om ja te zeggen.
Toen zei ze: “Dan zal ik je wat zeggen. Ik was nooit ten huwelijk gevraagd en dat
vond ik akelig. Maar nou ben jij de man die me gevraagd heb en daar ben ik over
in me schik. Zeg nou maar wat je hebbe wil. Een nieuwe schuit? Goed, dat kan je
krijgen. Daar heb je nog wat geld, en voortaan mag je altijd turf bezorgen. Vraag
nu maar een meisje waar je zin in heb.”
Zoo liep alles best af.
(D. Schuurman)

cbak0327 <mop> D. Schuurman at 1585
Het verhaal van den boer, die zich op raad van den advocaat onnoozel houdt en
voor de rechtbank alleen “bè bè” zegt, doch tenslotte den advocaat, als hij met zijn
rekening komt, met “bè bè” afscheept, kent u zeker?
Ik meen dat er een vers van bestaat.
(D. Schuurman)

cbak0328 <sprookje> D. Schuurman sinat 999
De volgende verhalen zijn geloof ik weer niet merkwaardig:
Er is een beruchte dief, gaat in een herberg, eet een broodje. De waard ontdekt
hem. Sluipt weg om politie. Toen die komt: dief verdwenen. Als ze vertrokken
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zijn, komt dief terug, vermoordt den waard en steelt alles.
(D. Schuurman)

cbak0329 <sprookje> D. Schuurman at 939a
Een vader had een zoon en een dochter. Zoon vertrokken: onder dienst gegaan. Ze
weten niet waar hij is. Er is nooit meer sprake van hem. De ouders verhuizen in een
bosch, houde daar een logement. Dat leverde niet veel op. Het meisje naaide voor
anderen. Dat gaf niet veel. Na verloop van tijd komt de zoon uit dienst: is rijk
geworden.
Hij denkt: ik ga naar de oudelui.
’s Avonds komt hij in het bosch. Hij komt zijn zuster tegen, die met naaiwerk naar
de stad gaat. Hij vraagt aan het meisje het adres van zijn ouders. Zij herkent hem.
Hij gaat naar het logement, maar maakt zich niet bekend. Toen hij pas te bed lag,
werd hij vermoord. Het meisje komt thuis; vraagt naar hem. Haar ouders zeggen
dat er niemand is.
Ten slotte zegt ze: “Ja, er moet hier een soldaat zijn: dat is uw zoon en mijn broer.”
De ouders natuurlijk wanhopig.
(D. Schuurman)200

cbak0330 <mop> H. Eysker at 1313a
Het verhaal van de boer met het ezel [...] kende de heer Eysker ook, doch bij hem
kreeg hij ten antwoord, dat hij sterven zou als hij den laatsten adem uitblies. Hij is
toen thuis gekomen, op een stoel gaan zitten blazen, blazen, blazen, en als die
laatste adem nog niet gekomen is, dan blaast hij nog.

cbak0331 <mop> zwager van C. Bakker at 1855
Verkort verhaal van mijn zwager, doch uitvoerig te vertellen.
Een jodenjongen komt iederen avond laat thuis. Dit verveelt vader. Op een goeden
keer mag hij er niet in.
“Want,” zegt vader, “jij bent mijn Joopie niet: mijn Joopie komt niet zoo laat
thuis.”
Joopie neemt een steen, gooit die te water. Vader denkt dat Joopie verdrinkt.
Vliegt naar buiten, Joopie naar binnen, sluit vader buiten en neemt revanche door
te roepen als vader binnen komen wil: “Jij bent mijn vader niet: ik heb geen vader
die zoo laat thuis komt.”
Als het van belang is, zal ik het uitvoeriger in joodsch dialekt vertellen, zooals het
mij is meegedeeld.

cbak0332 <mop> D. Schuurman at 1829
In een Roomsche kerk worden beelden gestolen. De dieven worden overvallen.
Eén gaat als heilige staan. Men bidt bij hem. Eindelijk kan hij het niet langer
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uithouden, en laat zijn urine loopen. Het publiek verdringt zich om van dat wonder-
water toch wat te vergaren.
(Hoorn)
Volgens de heer Schuurman werden alle dieven gevat, behalven dien eenen. De
scène was de zelfde, doch per slot van rekening begon de nieuwe heilige te spreken
en beval de gevatte dieven los te laten. Dit is toen gebeurd.201

cbak0333 <mop> D. Schuurman
Nou mot je je voorstelle: je hebbe altaid van die menschen, die erg nieuwsgierig
benne. Zoo was er dan ook ers een man en die was dus erg nieuwsgierig.
As ie in de veerschuit zat, dan was het: “Waar gaan jij na toe? Wat mot je daar
doen?” en meer zukke vrage.
Nou, dat vonde sommige al erg vervelend en ze hielde num dan ook zoo’n bietje
in de gate. Maar nou kwam er es een man in de schuit en die was van te vore in
elicht.
Dus toe die nieuwsgierige vroeg “Waar kom je vandaan?” zei die: “O, heel ver.”
“En waar gaan je naar toe?”
“Dat weet ik zelf niet.”
“Wat doen je den voor de kost?”
“Ja, ik heb veel geld noodig voor me zaakie. Ik ben neuzenkoopman.”
“Wat is dat?”
“Nou, ik koop de neuzen van de menschen. Voor de een geef ik vijfentwintig
gulden, voor de aar vijftig. Er ben der waar ik wel ƒ300 voor geef.”
“Maar hoe doen je dat dan?”
“Nou, ik koop de neus en ik kom hem halen as ie dood is: dan snij ik hem af
natuurlijk. Daar heb je bijvoorbeeld uwes neus, die is wel honderd daalders waard.”
“Meen je dat? Want dan verkoop ik hem dadelijk. Het ken mijn niks schéle of je
hem later afsnijd.”
“Da’s goed,” zeit de ander: “Asjeblief, daar heb je 100 daalders. Wil je dat papiertje
maar teekenen in ’t bijzijn van de getuige?”
De ander mooi blijd natuurlijk. Maar toe vroeg de gewaande koopman opiens om
een kaars en lak.
“Wat moet je daar mee doen?” zeit de ander.
“Nou, ik moet me goed toch merken? Aars kon je me mooi bij het lijf hebbe. Dat
ik zel een lak met me stempel erop op je neus zette, en dat mag je er niet afhalen.”
Dat wou de ander natuurlijk niet, maar de koopman hiel keep.202 Op laatst na prate
en weer prate most hij ƒ300 geven, den wier van de koop af ezien. Groot gelaik
natuurlijk en de ander mooi beschaamd. Ze zegge dat ie na die tijd nooit meer
nieuwsgierig eweest is.
(D. Schuurman)
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cbak0334 <mop> D. Schuurman
Der was er’s een heer en die had nag een paar centen (veel geld) en die trouwde met
een jonge vrouw. Dat gong een poosie goed, maar toe docht ie, dat ze het met een
ander hiew. Hij docht van met z’n klerk, dat hij loerde al ers op erlui, maar hij kon
ze niet snappe. Nou, het spreekt vanzelf, dat ze een bedroefd léve hadde. Op lest
kwam ie op een idee. Hij liet een grafkelder make. Een poosie hield ie zijn eigen
ziek en toe dee die net of ie dood gong, dat hij wier begrave, dat spreekt.
Maar wat gebeurt? De grafbaas, of, nou ja, de doodgraver zel ik maar zegge, die had
allang gemerkt dat het niet bij recht uit was, want dat er almaar foerazie in de
grafkelder gebracht wier. Nou kon je van het kerkhof maar ien weg uit en dat was
deur de poort. Toe ie goed en wel begrave was, hiel de grafbaas de wacht. En ja, ’s
avonds om elf uur, deer kwam sinjeur uit de kelder.
De aar op hem of en vraagt: “Wat mot je?”
“Ik gaan wandelen,” zeit ie met een grafstem.
“O, das geen nieuwtje,” zeit de aar, “maar zoo gauw al? Aars wachte ze altijd een
dag of wat.”
“Dat ken wel,” zeit mijnheer, “maar ik wil der uit.”
“Nee, nee,” zeit de grafbaas, “dat beurt niet: iens dood, blijft dood, en die hier is,
blijft hier.”
Deer had de heer natuurlijk geen zin in, dat die begon met grof geschut en op ’t lest
ane ’t bakkelaien. Deer had de grafbaas op erekend, dat die nam een dikke knuppel
en sloeg hem hardstikke dood.
Zoo had ie dus op lest het loodje toch elége, en kon zijn weeuwtje verder een
ongestoord rustig leve hebbe.
(D. Schuurman)

cbak0335 <sage> A.A. Cremer
In Dongjarm (Friesland), vertelde mij onze predikant, beginnen de maaiers
vaak zaterdagsavonds een nieuw stuk land te maaien. Al hebben ze maar een paar
streken gegeven, dat is voldoende: dan behoeven ze op maandag niet aan een nieuw
stuk te beginnen. Dat zit hem daarin, dat er verschillende ongelukkige maandagen
bestaan en wie op zoo’n maandag aan een nieuw stuk land begint, krijgt een slechte
oogst.

cbak0336 <sage> A.A. Cremer
Als er in Dongjarm een begrafenis een driesprong moest passeeren, werden op
twee hoeken korenschoven gelegd. Dat doen ze om den duivel, die daar niet over-
heen kan.

cbak0337 <mop> D. Schuurman at 1561
Er was ers een boer die zijn knechts bijna geen rust gunde.
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Op een goeje keer had zijn vrouw al vroeg het ete over het vuur, en toen ze ’s
morgens erlui broodje op hadde, zei de boer: “Nou moste we meteen maar mid-
dagéten éten, dan hoeve we niet uit het land vandaan te komme.”
“Wel ja,” zei de knecht, “das goed.”
Dus zollie an het middagmale.
Toe het op was, zei de knecht: “Nou moste we meteen het half zessie ook maar op
ete, dan konde we heelemaal weg blijve.”
“Da’s goed,” zei de baas, dus zullie ate weer een broodje.
“Nou was het wel aardig as we de brei ook opate,” zei de knecht, “dan hebbe we
alles maar ehad.”
“Mijn goed,” zei de baas, dus ieder kreeg een bord brei.
“En nou naar het land,” zei de boer toe het op was.
“Nee,” zei de knecht, “dat lap ik hem niet. Ik ben gewend as ik mijn avondbrij op
heb, dat ik te bed gaan, dus nou gaan ik ook meteen te schiebes.203 Nacht baas,
nacht vrouw, wel te rusten.”
(D. Schuurman)

cbak0338 <mop> D. Schuurman & M. Houtman-Honingh at 1565**
Er was ers een boer die wou altijd gelijk hebben. Op een goeje dag had ie zijn
knecht een stuk koolraap op zijn brood gegeve.
“Wat nou?” zeit de knecht: “Een koolraap?!”
“’t Is nietes,” zeit de boer, “’t is kaas.”
“’t Is koolraap.”
“’t Is kaas.”
“’t Is nietes.”
“’t Is weles. As je niet zeg dat het kaas is, jaag ik je op staande voet weg.”
Nou hou ik me stil, dacht de knecht.
Maar alle tijde hebbe weertijde. Dus het wier hooitijd. In ’t drukst van de hooi-
bouw ziet ie een kat uit de schuur komme.
“Kijk baas: een haas.”
“’t Is een kat, malle jonge.”
“Nee baas, ik heb het zelf ezien: het is een haas.”
“’t Is nietes, ’t is een kat.”
“’t Is een haas.”
“Je liegt het.”
“Nou baas, as je niet zegt dat het een haas is, gaan ik op staande voet weg.”
De boer most eieren voor zijn geld kiezen en de kat een haas noeme.
Dit is waar daar het gebeurd is; de elfde is het net een jaar eweest.
(D. Schuurman; de slotregel is van vrouw Houtman)
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cbak0339 <mop> D. Schuurman vdk 1588***
Der benne altijd heere, dat spreekt, en zoo was er ook ers een heer, die had een
zoon. Nou, die heer gaat sterve en die jongen wier mismaakt,204 dat hij kreeg geen
cent. Of ie nou broers had, dat weet ik niet, maar hij kreeg tenminste niks en hij was
er bitter om verlegen.
Op lest docht ie: weet je wat? Ik zel ers nee me overbuur loope, de kleeremaker, of
die voor vader wil spele. Die kerel ken dan mooi wat verdiene - een honderd gulde
of vijf - en ik kom metien in het testement.
Hij loopt er dus heen. Hij vertelt hem het ien en aar, en de kleermaker wil wel. Die
gong dus in ’t bed legge. De notaris wier ehaald, en toe zei de kleermaker met een
benauwd stemmetje wat de zoon hem voor epreveld had. Het testament wier dus
op die jonge emaakt. Best. De notaris schrijft alles op en toe ie edaan had, vroeg ie
of ie nog wat had.
“Ja,” zei de zoogenaamde stervende: “Hier over woont een arme kleermaker met
acht kindere, die heet zoo en zoo: die most nag een legaat205 van ƒ14000 hebbe.”
Nou, deer schrok de jonge van, maar hij dorst niets te zegge.
Toe de notaris weg was, speelde hij natuurlijk op as de rook, maar de kleermaker
zei: “Ik wat en jij wat, dan hebbe we niks te klage.”
En daarmee was het zakie bered.
(D. Schuurman)206

cbak0340 <mop> H. Eysker vdk 1588***
Hetzelfde verhaal deed de heer Eysker (Beets), maar daar had de oom geen kin-
deren en eigende een neef zich alles toe, en kreeg de voor stervende spelende
schoenmaker ƒ30000.207

cbak0341 <sage> vdk 1588***
Aan de Zaan heb ik vaak dezelfde legende gehoord als oorsprong van het kapitaal
van de familie Duijvis. Toen een familielid van die familie gestorven was, gong de
overgrootvader van den heer E.J. Duijvis in ’t bed liggen, liet de notaris komen,
trok een slaapmuts over zijn oogen en zei met zwakke stem: “Alles voor Teeuwissie,
alles voor Teeuwissie.”208

cbak0342 <sprookje> D. Schuurman
Deer was ers een ouwe man en die had een zoon van 19 jaar. Tenminste, hij was op
die jare dat ze al verkeerde. Nou, hij was oud en zijn vrouw ook, dat spreekt van
zelf, en ze moste zoo wat leve van de nachtwacht.
Nou, dat was een koud stiekie,209 vooral in de winter, dat omdat die zeun toch uit
vrije gong, zei die dan teuge zijn vader: “Gaan jij maar te bed, dan zal ik wel loope.”
Zoo was ie op een ouwejaarsavond ook weer op wacht en hij was met zijn meisje
of esproke, dat ie zoo en zoo laat voorbij zou komme, dan zoue ze mekaar wel zien.
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Nou was er die avond een maskerade of een gemaskerd bal in de voornaamste
herberg. De prins was er ook, maar die had het land omdat ze hem allemaal konne,
dat die loopt effe na buite.
Net komt de nachtwacht an en roept: “Elf heit de klok, elf.”
De prins loopt dadelijk op hem af en zeit: “Geef mijn je pak voor een uur, jij gaat
na binne totdat ik kom.”
Ze gonge derlui dus bij de kerk verkleede en hij most zoolang in de herberg wachte.
Maar wat wil het geval? Deer komme bij ongeluk mensche an, neme de zoo-
genaamde prins te pakke, en hij most mee of ie wou of niet. Wat most ie beginne?
In de zaal was volop te ete, dat hij doen zijn eigen eerst maar ers te goed.
Nou heb ik nag niet verteld, dat de prins danig in de schuld zat, en dat ie er net met
de vrouw van ien van die hooge vandeur zou gaan. Deer komt de man van die
vrouw op hem af en vertelt, dat ie zoo een bedroefd leve met zijn vrouw heb.
“Och,” zeit ie, “dat zel nag wel weer goed gaan.”
Toe loopt ie de zaal door en toe kwam die vrouw op hem of en zeit: “We moste er
dadelijk maar same vandeur gaan.”
Maar hij zeit: “Nee, je most maar liever bij je man blijve, zoo en zoo, en dat zel wel
goed komme.”
Dus dat zakie kwam ook in orde. Toe kwame der schuldeischers en die woue geld
hebbe, maar net toe die lastig wiere, beurde der wat. De prins was onderwijl gaan
loope, was bij de dienstmeid ekomme, en die had hem een lessie egeve, en hij was
zoo lekker anehaald as hem nag nooit ebeurd was. Toe die dat edaan had, liep ie na
de herberg as nachtwacht natuurlijk, en begon een vers te zingen, en in dat vers
schold ie alle hooge heere uit, en toe hij er vandeur. Natuurlijk wiere heel gauw de
nachtwachts opepakt, maar hij was er niet bij, want ze konne hem niet te pakke
krijgen. Maar op lest most ie toch op de bepaalde tijd bij de kerk komme, en net
was ie klaar met verkleede, toe wier ie inerekend.
“Hou je goed,” zeit de prins tege de nachtwacht, “en verklap me niet.”
Dat die most bij de koning kome. Hij vertelde alles: én dat de prins schulde had, én
dat die hooge het hem zoo lastig maakte, en dat ie ze daarom zoo uit escholden had.
De koning keek eerst ernstig, maar toe de prins zijn voorspraak was, toe wier ie
met een schrobbering los elate. Toe nam de prins hem op zijn buitengoed as
tuinman, en toe is ie met de meid etrouwd, en dat was een kientje.210

30-6-1902

cbak0343 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 66
Bij Heintje Groen (zie vroeger) was een vierkant gat onder den schoorsteen.
Naast dat gat waren twee kleinere gaten. Daardoor kwamen ’s nachts de
K(l)aboutertjes. Hein’s vrouw wist dit en zette ’s avonds eten voor hen klaar, dat
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dan ’s morgens ook verdwenen was zonder dat iemand hen had zien gaan of
komen. Toen Hein dit begon te ontzoeten (Zaansch), gooide hij petroleum over
het eten.
Dien nacht bleef het eten onaangeroerd en vonden zij een brief waarop stond:

“Klaboutertjes zijn eten weg,
Klaboutertjes zijn zegen weg.”

Na dien tijd heeft Hein geen zegen meer gehad.211

(Zuiderwoude)

cbak0344 <sage> Informant uit Zuiderwoude
Lui die van Uitdam naar Zuiderwoude roeiden, hebben vaak een schuitje achter
zich aan hooren komen zonder dat ze iets zagen. Ze hoorden duidelijk het plassen
van de riemen, maar zagen niets. Eens op een keer hielden ze op. Toen hoorde ze
een harde plomp en na dien tijd vernamen ze niets meer, maar zullie maakten dat
ze thuis kwamen.
(Zuiderwoude)

cbak0345 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 21
Iemand uit Zuiderwoude ging met een stier aan een touw op tocht. Bij de
Adammerbrug stond een vrouw die hem vroeg of hij haar over de brug wilde
helpen. De stier kroop angstig tusschen zijn beenen en hij weigerde dus. Daarop
hoorde hij een plons en de vrouw verdween in de diepte.
Dat is toch te erg, dacht hij en zette zijn stier vast om haar te helpen. Toen hij dan
terugkeerde, zat ze hoog en droog weer op de leuning.
(Zuiderwoude)212

cbak0346 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 663
Heintje Groen (zie vroeger) kon ook in een halfuur tijd alle gras op hoopen
zetten. De vader van mijn zegsman heeft dit zelf gezien maar hij werd er akelig
van.213

Eens ging de vader van mijn zegsman op de jacht. Hein wilde dat hij een kop koffie
kwam drinken.
“Neen,” zeide hij, “dat doen ik niet, want er zit net een koppel ganzen.”
“Zoo als je wilt,” zei Hein, “maar ik daan het niet.”
Hij ging toch en tot tweemaal toe ketste zijn geweer.
O, dacht hij, dat is Hein weer.
Hij ging dus terug, dronk een kop koffie en had toen een goede jacht.
Hein noemde zichzelf altijd bij zijn naam, bijvoorbeeld: Hein zal dit doen, of
Hein heeft goed geslapen enzovoort.214
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cbak0347 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 486
Mijn zegsman hoorde ’s nachts tikken aan het raam. Hij ging kijken en zag niets.
In de sneeuw waren geen voetstappen (het was winter). Drie dagen later werd er
aan hetzelfde raam, en de zelfde ruit, om den zelfden tijd getikt, en was er een
familielid overleden.

1-11-1902

cbak0348 <sage> sinsag 489
Eens nam G. Holleman, terwijl ze nog diende, bizonder hartelijk afscheid van
een vertrekkenden persoon.
De baas was daarover verwonderd en zei: “Je doet alsof je hem nooit terug zult
zien.”
“Daar heb je gelijk in,” zei Griet, “want morgen is hij dood. “
Werkelijk is die man denzelfden dag bij het schaatsenrijden verdronken.215

cbak0349 <sage> sinsag 450
Vandaag werd mijn hulp ingeroepen door een boer alhier, geboortig uit Nijkerk.
We kregen het over bijgeloof. Hij deed mutatis mutandis de gewone verhalen over
spoken en kollen, doch wist mij nog te vertellen, dat men daar bang is om aan een
spook iets te vragen, want dan loopt men kans antwoord te krijgen, en dan is de
vrager verplicht de opdracht te vervullen, anders vervolgt hem de geest zijn leven
lang.
Ter illustratie: Een boer was steeds erg gierig geweest, een echte woekeraar. Na
zijn dood kon niemand het op zijn plaats uithouden, omdat het er spookte. Een
moedige, onverschillige kerel huurde de plaats, maar is er per slot van rekening
toch afgegaan, omdat hij iederen morgen in de vroegte, als het nog donker was en
hij de paarden wilde voederen, den geest van den overleden boer met de armen
over elkaar over den paarderuif zag hangen. Een boeremeid liep moedig op hem af
en gaf hem een hand, doch haar hand werd zwart.
Zij vroeg: “Wat kom je hier doen?”
“Ik moet ƒ100 aan de armen geven.”
Daarop is de meid net zoo lang door den geest vervolgd, tot ze dat bedrag gestort
had.

cbak0350 <sage> sinsag 626
Om een kol te ontdekken gaat men in Nijkerk aldus te werk: men neemt een
groote open ketel, doet daar een weinig water in en stopt er vervolgens een levende
zwarte kip in. Daarop begint men er een vuur onder te stoken. De kip, die dan
lastig wordt doordien zij half geroosterd, half gekookt wordt, tracht te ontsnap-
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pen. Doch daar is op gerekend. Twee lui houden met vlaardetakken216 in de hand
de wacht en slaan de kip telkens terug, zoodat het beest tenslotte gekneusd, ge-
roosterd en gekookt is. Den volgenden dag gaat men rond om te zien wie gek-
neusd, gebrand of geblaard is, en dat is dan de heks.

cbak0351 <mop>
Een pastoor was bij een boer. Deze had een mooi paard voor den wagen. Pastoor
was er over in de wolken, zooveel werk dat paard, dat ééne beest, kon doen.
“O, pastoor,” zei de boer, “een mensch kan veel meer: die kan wel vijf dingen
tegelijk doen.”
Wat dat dan wel was?
“Kakken, pissen, douwen,
neuspeuteren en gatklouwen.”
(Beets)

2-4-1903

cbak0352 <sprookje> Informant uit Uitdam (roeier) at 952
Een boer gong met zen beugeltas na de markt. Nou deer was goed wat in, want hij
most koeie koope.
Onderweg kwam een soldaat met hem loope, en die zei: “Zoo, maat, weer moet jij
nee toe?”
“Nou, deer en deer.”
En deer most de soldaat gevallig ook nee toe, omdat ie deer in garnizoen lag. Dat
smoesde217 de boer in ’t eerst wel niet, maar op ’t lest wiere ze toch vertrouwelijker.
Ze liepe same deur een bosch en op ’t end zagge ze een lichtje. Zullie der op of. ’t
Was een herreberg.
“Ik smoes het niet,” zei de soldaat, “maar, affijn, wat moete we doen?”
Het duurde niet lang of er kwamme twaalf kerels binnen. Die woue kaartspeule en
zullie moste mee doen.
Toe ze een poosie an de gang ware, zei de opperste: “Ja manne, of ik het nou zeg
of verzwijg, dat geeft toch niks, maar wij benne roovers, en nou most jelui maar
gauw kieze of deelen. Jelui goed of jelui léve.”
De soldaat kon dat niet veel schele, maar de boer keek mooi benauwd.
Op lest zei de soldaat: “Nou, dan ons goed maar. Maar dan heb ik één beding. Mag
ik het zelf verdeele?”
Nou, dat mocht ie. Dus hij an het telle.
Hij maakte twaalf porties die eve groot ware en zei: “Is het in orde?”
“Jawel,” zeie de roovers.
“Nou, steek dan maar in jelui zak.”



355De collectie Bakker

Maar ja, de roovers bléve alle twaalf met uitgestrekte armen zitten en konne niks
meer doen. Die soldaat verstong de vrije kunst, weet je.
“Pas jij nou op,” zei die teuge de boer, “den zal ik politie hale.”
Maar daar had de boer geen zenie in.
“Ook goed,” zei de soldaat, “gaan den maar mee. Zullie zelle wel zoo zitte blijve.”
Dus hij met de boer na de stad. Toe ze na een paar uur met drie polietieagente terug
kwame, zatte de roovers nog zoo, en toe wiere ze ingerekend. De meid bevrijde ze
ook, want dat was ook een geschaakte.
(Uitdam)

cbak0353 <sprookje> Informant uit Uitdam (roeier)
De zelfde man deed mij een verhaal van een verdwaalde reiziger, die ook in een
herberg kwam, waar ook een geschaakte meid was, die hem op het gevaar voor
roovers attent maakte.
“Dat is niks, meid,” zeidie: “Ik heb wel geen wapes, maar kook jij maar olie, dan
zelle we die wel over derlui kop gooie.”
Dat gebeurde en zóó heb ie er twaalf om koud gemaakt.

cbak0354 <sprookje> Informant uit Uitdam (roeier) vdk 958g*
Verder verhaalde hij van den boer die erg goedig was, waar ieder ’s nachts logie kon
krijgen. Daar kwam ook een huzaar. Toen die er een poos was, kwam er een vrouw
met een erg ongunstig uiterlijk. De huzaar vertrouwde haar niet en maakte hierop
den boer opmerkzaam. Men besloot de proef te nemen door een appel te laten
vangen. Doordien de gewaande vrouw de beenen toekneep, bemerkten zij dat het
een man was. De soldaat gong niet te bed, doch maakte een strooien pop van zijn
kapotjas.
’s Nachts stond de vrouw op en doorstak de pop, terwijl ze zei: “Ziezoo, jij hebt
genoeg, jij zult me geen kwaad meer doen.”
Maar toe kwam de huzaar, die om een hoekie gestaan had, voor den dag en zei:
“Dat is mis, maat.”
En kloofde zijn kop.
(Uitdam)

cbak0355 <sprookje> Informant uit Uitdam (roeier) at 957
Ook moesten den knecht en meid op de kinderen passen toen de baas en vrouw
uitwaren.
Zij gongen even weg, maar zeiden: “Je magt niemand binnen laten, of hij most
zeggen ‘ik ben het’.”
Er kwamen twee roovers. De kinderen deden niet open, maar toen ze zeiden ‘ik
ben het’, werden ze binnen gelaten.
“Ben jullie alleen thuis?” vroegen de roovers.
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“Ja,” zeit ze, “alleen broertje is er nog. Vader, moeder, de meid en knecht zijn uit.”
“Breng ons dan bij broertje,” zeie de roovers.
De kleine deed een deur ope en toe kwam er een groote bulhond die Broertje
hiette. Die heb ze verscheurd. Dit is waar gebeurd.
(Uitdam)

cbak0356 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 489
Mijn roeier gelooft niet aan waarzeggen, maar hij is er bang voor. Hij heb zelf
beleefd dat ie op Nieuwendam werkte, en dat ze bij een vrouw thuislage, die dat
kon.
Omdat ze iederen dag aardappele met kool gestampt krege, mopperde ze onder
mekander.
“Hooris manne,” zei de vrouw, “as jullie wat te zegge hebbe, moet jelui het teuge
main zegge, maar niet onder mekaar moppere.”
Nou zou Klaas Ploeger ook die dag ekomme hebbe, maar die kwam niet.
“Wil ik zegge waarom die niet komt?” zei ze.
“Jawel,” zeide ze.
Nou, toe nam ze de kaarte en zei: “Morge vroeg komt ie, en nou is ie bezig om een
blozend vrouwspersoon.”
De volgende ochtend kwam Klaas. Hij had om de dokter na Broek emoete,
omdat de vrouw van Lubbert de Jong in arbeid218 was de vorige avond. Zooas
uwe wel weet, is vrouw De Jong nogal blozend en het is gebeurd toe ze die jonge
ekrege heb.
Ze wou het ons leeren, ze had er een boekie voor. Maar ik bedankte, want ze wille
wel zegge, dat je van die boekies niet of ken kome, al wil je ze verbrande, of al gooi
je ze weg, en dat je ze alleen kwijt ken rake as je iemand tref, die er zenieigheid219

in heb.
(Uitdam)

cbak0357 <mop> Informant uit Uitdam (roeier) at 1539
Hij deed mij ook het verhaal van de gave der prophetie, u medegedeeld afkomstig
van den heer Schuurman. Volgens hem verkocht de jongen het varken voor een
mooi stuivertje geld en vulde vervolgens zes bloempotten met gave der prophetie,
sloot ze met een blaas, verkocht ze en gaf het advies om ze zes weken in den kelder
op een donkere plaats te zetten om te gisten. De studenten - nieuwsgierig - opende
de potten met het bekende vervolg.220

(Uitdam)

cbak0358 <personal narrative> Informant uit Uitdam (roeier)
Mijn Uitdammer roeier klaagde steen en been over de teugenwoordige baldeedig-
heid van dat opgeschote grut. In zijn tijd hadde ze ook wel grappies maar niet van
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die straatschenderijen.
Bijvoorbeeld:
Als een jongen van een andere plaats kwam vrijen en zijn jol aan de wal lag,
spijkerden ze een kaaszetter (kaaskop) met de geopende kant naar voren onder den
jol. Er was dan geen sprake van dat hij weg kon komen.
Of als hij zijn jol in het haventje - het zoogenaamde Wijkje - gelegd had, maakte
ze van losse steenen een muurtje in het water. Geen sprake dat hij dien avond met
de jol weg kon.
Of ze versjouwde zijn jol en lagge hem op een nabuurige hooiklamp.
Of als het een zeilschuitje was, brachten ze het plusminus een kwartier verder op
het land en zetten daar het zeil op zoodat dat midden op het land stond te klappe-
ren.
Of ze vulde de jol hielemaal vol met prut.
Of ze deeë een pen in de boom van het schuitje, een touw er an en as ie dan weg wou
hielde zullie vast. Maar dat ware zoo zeer geen baldeedigheiden; dat ware meer
grappies.
As er erges bruiloft was, deden ze raampie tik. Dan hadde ze vooraf gezorgd dat ze
een koelicht hadde; die bonden ze dan met een kram boven de deur en as er nou een
jonge meid buite kwam, lieten ze het licht op de meid zijn kop zakke. Dan had je
nog er es lol. Maar teugenwoordig...
As er ergens bruiloft was, zorgde we altijd dat we ons porsie krege. Bij Rikus
Koster, toe die vijfentwintig jaar getrouwd was, hebben we gelote wie binnen zou
gaan. Het lot viel op mijn. We schove het raam van het zijkamertje op. Ik zette een
hooivork teuge de binnendeur, zoodat ze me niet konne overvalle, en toe heb ik
drie taarte, drie flesschen wijn en een kissie sigare mee epakt, en natuurlijk wat
broodjes met vleesch. Ze ware nag ers kwaad. Maar teugenwoordig: ze geve alles
maar an an de politie.
(Uitdam)

cbak0359 <personal narrative> Informant uit Uitdam (roeier)
Omdat ze hekel an dat gappe hadde, zette ze wellers wat teugen de deur, zoodat je
der niet inkonne. Toe Marten Kildersma trouwde, konden we de deur niet
opekrijge. We hebbe toen met de pollepel geprobeerd om uit de pot met rozijnen
te scheppen, maar ja, dan morsch je het grootste gedeelte. Op laatst dan probeerde
we [het] met een stok met een spijker, maar toe raakte de heele pot om, dat toe
moste we make dat we vort kwamme.
(Uitdam)

cbak0360 <personal narrative> Informant uit Uitdam (roeier)
Een gierige boer heb ers de diender late wake.
Toe bleve we stiekem weg, maar omdat die ook niks kreeg voor zijn moeite, zeidie



358 De volksverhalen

op lest: “Nou mannen, er is geen onraad, dus ik smeer hem.”
Een poos later sloeg ie met een dikke stok, die die bij hem had, zelf den ruit in, en
hij vort. Ze hebbe nooit ewéte dat de diender het zelf edeen had.
(Uitdam)

cbak0361 <personal narrative> Informant uit Uitdam (roeier)
As een jongen bij den meid zat te vrije, hebbe we ook welders een emmer water aan
de klink van de deur ehange: dan kan ie er niet uit. Of we gonge op zolder zitte en
gooide water over derlui kop door de reten.
(Uitdam)

cbak0362 <personal narrative> Informant uit Uitdam (roeier)
Op gewone évende verkleedde we ons welleres in het wit en speulde voor spook.
As een aar dan schrikte, had je nog er es lol.

cbak0363 <personal narrative> Informant uit Uitdam (roeier)
Of as de lui naar de kerk ware, gooide we een pijp met buskruit in de vuurpot en
maakte dan dat we weg kwamen. As die dan sprong, zat natuurlijk de hiele kamer
vol as. Ien keer is het gebeurd, dat er vuur op het bed kwam en de dekens begonnen
te smeule. Toe was het net tijd dat de lui thuis kwame, anders was erlui boeltje er
an egaan. Maar anders is het wel aardig. Want ze kaaike nog ers raar, en as je je dan
maar van de domme houdt, en net doet of je nergens van weete, heb je lol in je
eigen.
Maar daar hoor je nou niet meer van. ’t Is tegenwoordig allemaal straatschenderij
en zukke rare baldeedigheid.
(Uitdam)

cbak0364 <mop> Informant uit Uitdam (roeier) at 1542**
Een jongen diende bij een boer. Hij wou met de dochter kermis houden. Zij wilde
wel, maar de ouders hadden er op tegen. Op ’t laatst mocht hij wel, als hij voor de
vrouw zes tinnen lepels meenam.
Dat gong aan. Maar de meid had zooveel pleizier, dat zij telkens het koopen van de
lepels uitstelde, en toen ze op laatst naar huis gongen, waren de kramers vort.
Wat toen begonnen?
“O,” zei de knecht, “ik weet wel raad. Ik kan wel lepels gieten.”
“Hoe doe je dat?” zei de meid.
“Nou, gaan jij maar legge.”
En toe heb ie de lepels gegoten. Thuis gekomen vertelde de dochter alles en zijn ze
samen getrouwd.
(Uitdam)



359De collectie Bakker

cbak0365 <sage> D. Schuurman sinsag 666
Ja (aldus de heer D. Schuurman), van de vrije kunst weet ik ook nog wel een
moppie.
In den buurt van Nieuwendam was vroeger jaren een roover, die ze maar niet te
pakken konden krijgen. Op lest hoorden ze dat ie in een herberg te Nieuwendam
was, en de burgemeester gong er met een stuk of wat dienders op af. De roover had
net een bittertje besteld en zat heel kalm dat te gebruiken. Eerst had ie geen erg,
maar op lest kwam het zaakie hem toch verdacht voor. Hij staat dus op, leegt zijn
glas in één teug en zet het omgekeerd op tafel.
Toen hij dat gedaan had, loopt ie naar de deur, roept “nou salu heere”, en gaat den
Nieuwendammerdijk op.
Toe ie dicht bij Amsterdam was en hij zich dus buiten het bereik van zijn vervol-
gers wist, kwam hij een oud vrouwtje tegen.
“Zeg vrouwtje,” zei die, “wil je een kwartje verdienen? Dan moet je na die en die
herberg gaan. Daar zal je op een tafeltje in den hoek een omgekeerd glaasje zien
staan. Dat moet je rechtop zetten.”
“Anders niet?”
“Nee, anders niet. Nou adjuussies hoor. Maar niet vergete!”
De vrouw ging er heen. Daar stonden en zaten verschillende menschen, doch
niemand sprak of bewoog zich. Zij stapte dus regelrecht naar binnen en keerde het
aangeduide glaasje om. Maar toen had je het lieve leven gaande. Opiens begonnen
alle te schelden en te vloeken, te loopen en te dreigen, en ze wilden de vrouw die
blijkbaar met den roover in verband stond te lijf.
Enfin, na veel over en weer praten wist ze dus toch te beduiden, dat zij van den
prins geen kwaad wist, dat ze even gek opkeek as zullie, en dat zij allien maar een
opdracht vervuld had, waarvoor ze een kwartje had gekregen.221

cbak0366 <sprookje> D. Schuurman at 750A2
Daar was zer es een man en een vrouw, en die ware nooit tevrede. Dan woue ze dat
en dan weer dat.
Net ware ze weer goed an het moppere, toe er een engel, of hoe noem je zoo’n
ding? - een fee zel ik maar zegge, want het was een jong meissie, binnen kwam en
tegen de man zei: “Jij bent in alle gevalle nog de beste. Jij mag drie dage achter
mekaar een wensch doen, maar bedenk je goed, want het gaat dadelijk in vervul-
ling.”
Den volgenden dag lag ie nog te bed, toe zijn vrouw al begon: “Nou, wensch nou
wat. Begin maar met veul geld te wenschen, of aars een mooi huis, of een villa of...”
“Mensch, schei uit. Ik heb nag gien iens ete ehad. Ik wou veel liever dat ik er ’s eerst
wat lekkers te bikke had...”
Dadelijk stond er een tafel aangericht. Wat was de vrouw nijdig. De volgende dag
most ie beter oppassen.
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Ze bracht hem dan dadelijk lekker eten en drinken en toen ie dat op had, zei ze:
“Nou, wensch nou. Maar nou beter dan gister, want wat hebben we nou nog
gehad? Ja, een lekkere avond, maar wat heb je daar an? Zoo ben al de wenschen om
en is er nag niks. Nou, wensch je maar geld, hoor, en veel ook, want anders zul je
met mijn te doen hebben. Toe dan, wensch dan nou. Moet je je nou nog bedenken?
Ik wou dat ik wenschen mocht. Ik zou beter oppassen. Ik zou...”
“Ik zou... Ik zou...,” zei de man: “Jij zoudt niks. En ik wou voor mijn part, dat
jouw hoofd vandaag maar ers anders stond.”
De wensch werd vervuld, en het hoofd stond verkeerd op der nek. Maar nu was er
heelemaal geen huis mee te houden. Den ganschen dag was het jammeren en
klagen, en wilde de arme man nog wat an zijn leven hebben, dan bleef hem den
derden dag niks aars over dan te wenschen, dat zijn vrouws hoofd weer goed gong
staan.
(D. Schuurman)

cbak0367 <sage> Informant uit Uitdam
Door bemiddeling van mijn eersten Uitdammer wist ik aan een anderen ouden
bewoner dier plaats schoone verhalen te ontlokken; niet vele weliswaar, maar
mijns inziens twee mooie. Ik zal u mijn gesprek mededeelen?
[C. Bakker:] “Heb je wel ers gehoord, dat er bij Pietje Bruin klaboutertjes uit
den grond kwamen?”
[Oude zegsman uit Uitdam:222] “Ja, daar heb ik wel ers van gehoord, maar het
rechte weet ik er niet meer van. Wel weet ik, dat we vroeger in de stammen van den
schoorsteen van die gemasselde223 vakken hadden, waarin je je pijpen, rookgerei,
boeken enzoovoort zette. Daar wier wel ers ’s avonds een schoteltje melk in gezet
voor de kaboutermannetjes. ’s Ochtens was het op, maar gezien heb ik ze nooit.
Wel wist ik dat alle deuren en ramen dicht waren, dat er geen kat in huis was en in
die huizen veel zegen was.”

cbak0368 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 782
[C. Bakker:] “Heb je wel ers gehoord dat de kollen in een botermoud varen?”
[Oude zegsman uit Uitdam:] “O ja, dat heb me eigen grootvader zelf gezien. Uwe
moet weten dat me moeders vader op Terschelling woonde. Hij had zoo een
mooien vogel en daarom noemde zij zijn huis het vogelenhuisje. Op een goeien
nacht hoorde nie mooi zingen. Hij gong kijken, maar zag in ’t eerst niks.
Toe ie goed toekeek, zag ie een botermoud en eer ie ‘ja’ kon zeggen, zag ie een
vrouwspersoon er uit stappen en aan land gaan. Dat vertrouwde nie niet, want ze
most zich bepaald veranderd hebben, anders kon ze onmogelijk in die moud
zitten. Toen ze weg was, gong me grootvader kijken. Hij zag toen dat het een
gewone boerenbotermoud was met een paar pollepels er bij.
Hij docht: ik moet toch even kijken; en trok de moud weg en verborg hem onder
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het wier. Teuge de ochtend kwam de vrouw terug.
Ze liep naar haar vaartuig te zoeken en toen ze dat niet vond, liep ze naar het
vogelhuisje en zei teuge me grootvader: ‘Geen mensch aars as jij kent hem hebben.
Zeg waar je hem gedaan heb, want ik moet noodzakelijk weer weg: dan krijg je
morgennacht een paar lekkere Amelander koeken.’
Grootvader gaf hem toe. De koeken heb ie ook gekregen, maar die heb ie wegge-
gooid omdat ie dat niet andurfde.”224

cbak0369 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 781
[C. Bakker:] “Heb je wel ers van andere dingen gehoord: van geesten in het gras
of van nachtmerrie of zoo iets?”
[Oude zegsman uit Uitdam:] “Van geesten bij het maaien niet, maar met de nacht-
merrie heeft diezelfde grootvader op Terschelling wat beleefd, of liever gezeid:
zijn vrouw, want grootvader was toe al dood.
Grootmoeder had een mooie bles, waar ze ƒ800 voor kon [krijgen], maar ze wou
hem nog een jaar houwen om er een jonkie van te teelen. Na een poosie begon het
beest zoo raar te doen: iedere nacht maakte het een leven van geweld en was ’s
ochtens deurnat van zweet. Een buurman kwam op het idee, dat het de nachtmer-
rie wel kon wezen en ze besloten dus te waken. Ze stopten alle naden en reten goed
toe en gongen zelf met een lake onder de karn zitten. Midden in de nacht begon het
paard een geweld te maken van heb ik jou deer. Opiens sprongen ze voor de dag,
want dat moet je doen, want anders is ie weer weg en wat zagge ze nouw? Onze
eigen buurvrouw (een weduwvrouw met vijf kinderen) zat boven op het paard.
“Ja buur,” zei ze, “nou ben ik in je macht, en nou ken je me na toe sture waar je
wille. Al wil je hebbe dat ik elke nacht naar het haantje van den toren gaan, dan
moet ik het doen. Maar ik hoop dat je genade met me hebbe en dat je wensche, dat
ik iedere nacht bij me kindertjes moet blijve: dan zou je me metien een grooten
dienst bewijzen.”
Nou, mijn grootmoeders buurman was een verstandige en godsdienstige man, dus
die heb dadelijk een mooi gebed gedaan en gesmeekt dat ze voortaan bij haar
kindertjes mocht blijven. Zij was toen erg dankbaar, en het paard was metien
beter.”225

cbak0370 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 471
Een dochter van een Uitdammer schoolmeester heeft eens ’s nachts toen zij op-
stond om de pot de chambre te ledigen aan de lucht een driemastschip met volle
zeilen gezien.

cbak0371 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 487
De vader van mijn Uitdammer heeft eens, toen hij van Holysloot naar Uitdam
ging, gezien dat de lucht vuurrood en hel verlicht werd. Dat licht werd al smaller
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en smaller, tot het per slot van rekening een smalle strook werd, precies gelijkend
op een sabel met een gevest. Kort daarop brak een bloedige oorlog uit.226

cbak0372 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 489
De moeder van Sijmen Buis te Uitdam heeft elf kinderen gehad. Tien ervan heeft
zij overleefd. Telkens als er een zou sterven, deed zij niets dan huilen. Als zij bij een
zieke kwam en zij begon te huilen, volgde de dood zeker. Toen de moeder van mijn
Uitdammer doodziek was en ze reeds het doodskleed klaargelegd hadden, liep hij
even naar buurvrouw om te vragen of zij ers wou komen kijken.
“Och,” zei ze, “ik zal wel ers komen als je moeder beter is.”
Werkelijk is ze hersteld.
(Het nageslacht van Sijmen Buis ken ik. Dat telt vele zenuwlijders waaronder
idioten, krankzinnigen en zelfmoordenaars).227

cbak0373 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 486
Een Uitdammer vrouw zag, toen haar moeder op sterven lag, een wit vrouwsper-
soon tegen den hooiklamp228 staan. Zij ging tegelijk met haar zuster naar buiten, en
deze zag het ook, en ‘zij besturven beide zo wit as een doek’.

cbak0374 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 486
Toen haar schoonvader ziek was en haar man nog niet thuis was van ’t visschen,
ging zij naar buiten om eens te kijken of hij nog niet kwam. Ze kwam toen een kat
met vurige oogen tegen. Ze gaf hem een schop, maar hij wou niet weg gaan. Toen
ze weer eens naar haar man ging zien, kwam de kat weer, en voor den derden keer
nog eens. Ze begon toen lont te ruiken, maar zei nog niets tot haar man bij zijn
thuiskomst.
Nauwelijks waren ze gezeten, of er kwam een harde slag op het huis dat het
bulderde. Toen heeft ze haar man haar bevinding van dien avond verteld, en met
hem de prognose voor schoonpapa ongunstig gesteld. Hij is ook overleden.

cbak0375 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 333
In den buurt van het Schermerhorner bruggetje liepen vroeger ’s nachts en reeds
in den avondstond beesten rond. Volgens sommigen waren het groote zwarte
honden met of zonder kettingen aan de pooten; volgens anderen waren het witte
beesten. Menige boer durfde er niet voorbij te rijden, en de stoutmoedige die het
wagen durfde, kreeg heel vaak een ongeluk, hetzij dat een wiel brak, of hij met
voertuig en al in den sloot tuimelde.

cbak0376 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 401
Mijn vader, aldus mijn oude Uitdammer, heb me dikwijls verteld dat er om de
Zuid een boereplaats was waar het spookte. Geen mensch kon het er dan ook
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ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in.
Gevallig kwam daar een oude soldaat - oud en grijs - bedelen.
“Zoo,” zei de boer: “jong soldaat, oud bedelaar: zoo’n vent moet ik net hebben. Jij
moet weten dat het hier spookt: wil jij vannacht waken?”
“Jawel,” zei de soldaat.
Toen het avond wier, kreeg de soldaat een flesch wijn en den Bijbel en gong zitten
lezen. Klokslag twaalf uur hoorde me een verschrikkelijk leven en het duurde niet
lang of er kwame zes man binnen met uitgetrokken sabel. Het waren van die
hooggeplaatste onder dienst vandaan: een kernel, een grootmajoor, een kaptein, en
meer zuk soort. Ze deeë geen kwaad, maar gonge regelrecht na de hooiberg. De
soldaat erlui na.
En wat zag ie nou? Met erlui sabels begonne ze een gat te graven. Toe het diep
genog was, haalde ze er een ketel uit, afgestreken vol met goud geld, deden hem er
weer in, maakten het gat dicht en vertrokken.
’s Morgens zei de soldaat teuge de boer niks, maar tegen de knecht zeidie: “Wil je
me helpen? Dan krijg je ook je portie.”
Ze gonge na de hooiberg, maar er was niet te zien dat er ’s nachts egrave was. Zelui
gongen toch aan de gang en lichtten de ketel eruit en maakten het gat toe. ’s Nachts
waakte ze samen. Weer kwame die kerels, weer gongen ze naar den hooiberg, weer
groeven ze, maar toen ze niks vonden, maakte ze rechtsomkeert en ben der nooit
weer eweest.
“Nou,” zei de boer, “as jij hier wone wilt, dan kun je geld krijgen om koeien te
koopen.”
“Ik wil hier wel blijven,” zei de soldaat, “maar geld hoef je niet te geven, want dat
heb ik zat.”
Na mijn domme verstand is het een besturing eweest dat die soldaat het geld
hebben most.

cbak0377 <mop> Informant uit Uitdam at 1533a
Der waren ers drie studenten die knappies honger hadden en deerom besloten om
in een herberg te eten.
Een matroos, die er voorbij kwam, zei: “Mag ik meeëten mannen?”
“Nou, dat most dan maar.”
“Nou ja, voor me geld natuurlijk,” zei de matroos.
“Alla, kom dan maar binnen.”
“Wat mot jelui eten?” zei de matroos.
“Kabeljauw,” zeiden de studenten, “lust je dat?”
“Nou of ik,” zei de matroos en gong zitten.
Toe de kabeljauw binnen gebrocht wier, nam de eerste student een mes en sneed
hem in drieën.
Hij nam het kopend op z’n bord en zei: “Jezus heb ezeid: ik ben het hoofd der
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gemeente.”
Toe stond de tweede op, nam de middelmoot en zei: “Jezus heb gezeid: waar twee
of drie van u vergaderd zijn, deer ben ik in uw midden.”
Toe nam de derde de steert en zei: “Er staat geschreven: het einde der wereld is
nabij.”
Nou, het spreekt dat er toe niks voor de matroos overbleef, dat die wier zóó
kwaad, dat hij nam de pan met doop229 en gooide die over de studenten der kleeren,
terwijl hij zei: “Er staat ook geschreven: met een doopsel zult gij allen gedoopt
zijn.”
De studenten vort.
(Uitdam)230

cbak0378 <sprookje> D. Schuurman vdk 942*
Van mijn Uitdammer hoorde ik een fragment van een verhaal dat mijns inziens
weinig om het lijf had, doch waar de heer Schuurman mij een uitvoerige lezing
mededeelde. Beide personen houden noch hielden ooit voeling met elkaar.
Er zat onder de Nieuwe Brug te Amsterdam altijd een man die de bediening had
van de secreten.231 Die had een dochter, die wou trouwen, maar dat mocht niet eer,
voor de vrijer beloofde dat ie de oude heer zou opvolgen. Dat beurde, dat die
haalde toe de fooien op.
Nou was er een kapitein van een schip, die gaf al jaren lang als hij er kwam een
goede fooi. Maar op een zekeren tijd werd dat al minder en minder. Op ’t lest gaf
ie maar een stuiver. Ook begon hij er sjofel uit te zien.
Toe zei de man onder de brug: “Je moet me toch ers zeggen, waarom ik
teugenwoordig zoo weinig krijg.”
Dat wou de kapitein eerst niet, maar op lest vertelde nie toch dat zijn schip vergaan
was en ie niet verassereerd232 was.
“Kom dan vanavond ers bij me in die en die straat, dat en dat nummer.”
Enfin, docht de kapitein, ik ken der wel ers heen gaan. Hij gong dus, maar kwam
an een deftig huis.
“Ik ben zeker abuis,” zeidie, “maar ik zel toch maar schellen.”
Een klein meisje deed open en zei: “Uwe is zeker de kapitein die komme zou.
Komt uwe maar binnen.”
Hij wier in een deftig salon elate.
Toe most ie weer alles vertellen, en op lest zei de man onder de brug: “Mijn
grootvader, me schoonvader en ik hebbe jaren onder de brug gezeten, en benne
zoo rijk eworden. Jij heb ons altijd goed bedocht, dus nou zel ik jou bedenken. Wat
kost je schip?”
“ƒ180.000.”
“Zoo, nou laat dat den voor mijn rekening maken. Ken je het terug geven, dan is
het goed; aars is het ook goed.”
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De kapitein mooi blijd natuurlijk; liet het schip maken. Later heb ie alles terugge-
geven. Maar hij most beloven dat het schip zou hieten Van Den Bedelaar en dat
ie voortan weer een goede fooi zou geven.
(Uitdam, D. Schuurman)233

cbak0379 <sprookje> D. Schuurman vdk 942*
Zoo vertelde heer Schuurman ook van een kapitein Van Arkel, aldus genaamd
naar zijn schip dat Arkel heette. Die was op een goede dag in de herberg an ’t
biljarten, toe een jodejongen kwam die partoet wou hebben dat ie wat koopen zou.
Op lest zei de kaptein: “Wat moet ik voor je heele mussel geven?”
“Dertig gulden,” zei de jodenjongen.
“Geef maar op het heele hussie,” zei de kapitein.
En de jodenjongen vroolijk en blijd weg.
Jaren der na was de kapitein weer op reis, toe ie kort bij een vreemd land schip-
breuk leed en strandde. Wáár dat nou precies was, weet ik niet meer, want vroeger
had je zoo véél van die vreemde landen. Om kort te gaan: zullie gongen in een sloep
en roeiden naar de stad. Ze lope maar ders zoo, want geld om in een herberg te gaan
hadden ze niet.
Opiens zaggen ze een voornaam rijkeluishuis waar in de gevel een stien was an
ebrocht, waarop stond heurlui schip en der onder De kapitein van Arkel.
“Deer moet ik meer van weten,” zei de kapitein, dat hij belde an.
Hij wier binnen elaten, vertelde wie ie was en hoe het nou mogelijk was dat zijn
schip en zijn naam in een vreemd land in een gevelsteen gebeiteld konden wezen.
“Dan zel ik meneer roepe,” zei de lakei of knecht - nou dat doet er ook niet toe.
En wie was dat nou, die mijnheer? Niemand anders dan de jodenjongen. Vanaf dat
de kapitein zijn mars gekocht had, was ie gaan handelen, al rijker en rijker gewor-
den, naar een vreemd land gegaan en nou had ie tot herinnering en uit dankbaar-
heid de steen laten plaatsen. Nou, de kapitein werd natuurlijk goed onthaald.
Kreeg een nieuw schip en kon zoo weer na huis toe.
(D. Schuurman)

cbak0380 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 622
Der was ers een molenaar en die had een molen en die wou maar niet draaien. Wat
ze er aan danen of niet, er was niks mee te beginnen. Geen knecht kon ie houden,
want òf ze kwamen verschrikt ’s avonds uit den molen vliegen, òf ze besturven het
as ze er een poossie geweest waren. Op een goeden dag kwam er een bedelaar an
de deur.
“Wil jij me helpen malen?” zei de molenaar, “dan ken je veel geld verdienen.”
Natuurlijk wou die bedelaar dat wel.
“Nou, dan moet je weten dat er iederen avond een verschrikkelijk leven in den
molen is en dat we hem maar niet op gang kunnen krijgen.”
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“O, daar ben ik niet bang voor; laat mijn maar waken,” zeit den knecht, “maar tot
aan de bovenste sport toe moet je op iederen tree van den trap een kaars te branden
zetten.”
Dat gebeurde. Eerst zat ie met den knecht stil bij ’t vuur maar toen het ’s avonds
laat wier, hoorden ze opiens een gestommel en een leven, alle kaarsen werden
achter mekaar 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 most jelui nou niet doen, want dan kunnen we niks zien, en
ik zal ders een lekker kop koffie zetten, dan kenne we gezelliger zitten praten.”
Dat zei die der maar om, want hij had het kokende water voor wat aars noodig. De
katte gonge dus bij het vuur zitten en ze begonnen waarachtig te praten.
“Ik gaan der tusschen uit,” zei de knecht.
“Nee, nee,” zei de bedelaar, “je moet blijven.”
Toen ze een poossie gezeten hadden, zei de eene kat al ers tegen de aar: “We mosten
hem er even uitwippen.”
Een poos later alweer.
“Pas op,” zei de knecht, “want ze hebben al menigeen gemold en ik gaan vort.”
Alweer zeiden ze: “We moste hem er uitwippen.”
Maar toe zei er één: “Léte we wachte tot roodbontje komt.”
Een tijdje later kwam een roodbonte kat binnenstuiven.
Nou wordt het mijn tijd, docht de bedelaar, dat hij neemt een pollepel en begint de
katten met het kokende water te gooien.
Jankend en schreeuwend lopen de katten vort en van dat oogenblik af begon de
molen te malen. Toen de molenaar ’s morgens opstond, hadden de bedelaar en de
knecht al een paar zak gemalen. Maar het ergste kwam achteran, want de juffrouw
van den molenaar zat vol brandblaren, dat die had er een handje in gehad, want dat
was een kol moet je weten.
(Uitdam)234

cbak0381 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 586
Mijn grootvader woonde op Urk, en me grootmoeder heb me dikwijls verteld dat,
toe zij jong was, er ook een vrouw was die kollen kon. Dat wijf gaf den kinderen
dikwijls wat, maar me grootmoeder wier altijd door haar ouders gewaarschuwd
het niet op te eten. Op een goede keer kwam me grootmoeder, dat toe een jonk
meissie was met een paar van die roode suikeren ballen thuis, zooals je die nou nog
wel kent koopen voor twee om een cent. Haar vader nam die dadelijk af en stopte
ze in een pannetje, daan er een deksel op en begroef ze achter het huis. De volgende
dag gong ie kijken wat er van de ballen over was. Hij graaft dus het potje op en wat
vond ie, denk je? De suikeren ballen waren er niet meer in, maar in plaats daarvan
zatten een paar pòtten (padden).
(Uitdam)235
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cbak0382 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 626
Het kind van een bakker op Holysloot (familie van mijn Uitdammer) was ook
bekold. Het was ziek, wier niet beter, het kussen werd open getarnd en dat zat vol
rozen. Hij gooide het kussen in den oven.
Een poos later kwam de buurvrouw, een zuur oud wijf en zei: “Buurman, ken je
ook een gulden wisselen, want ik zit zoo vol brandblaren?”
“Nee, smeerlap,” zei die, “dat heb ik gedaan; maar nou zel je eerst me kind beter
maken of ik stop jou ook in den oven.”
“Kot zegen je, Kot zegen je,” zei het wijf.
“Nee,” zei de bakker, “niet Kot, maar God zegen je zel je zeggen.”
Dat wou ze niet, dat toen pakte nie haar beet en zei: “Dan ga je ook de oven in.”
“God zegen je, God zegen je,” riep ze in haar benauwdheid, en toen heeft ie haar
losgelaten en het kind is beter geworden.
Je moet namelijk weten, dat kollen altijd een hekel hebben Gods naam te noemen
en daarom wou zij er met een foefie of komen en had maar geroepen: “Kot zegen
je.”236

cbak0383 <sprookje> Informant uit Uitdam at 955
In Brussel woonden vroeger twee rijke jonge meisjes. Die kregen verkeering met
twee jongens. Toe ze zoowat een half jaar verkeerd hadden, wouen de jongens
graag hebben dat de meisjes ers op erlui kasteel kwammen, want ze wazzen erg
rijk. Eerst hadden ze der niet veel zinnigheid in, maar op lest gavve ze toch toe.
Toe kwam op een goede dag een mooie koets voor om erlui af te halen. Maar het
eene meisje was ziek en kon niet mee, dat de ander die gong maar allien. Nou reed
de koetsier de stad uit, het eene bosch in en het andere uit, en der leek wel geen end
an te komme. Toe begon het meissie benauwd te worre, dat ze keek er es uit, en toe
schrok ze erg, want ze zag dat de koetsier moordtuigen in zijn zak had. Wat most
ze nóu doen? Ze vroeg of ie ho wou houden en of ze bij hem op de bok mocht
zitten, want dat ze het zoo warm had.
“Dan zel je verkouden worre, juffrouw,” zeidie.
“Nou, dat hindert niet.”
Pas zat ze bij hem, of ze haalde er schaartje uit haar zak en knipte zijn strot door.
Maar wat tóe? Nou had er vrijer zoo een bietje uit eduid waar ie woonde, dus ze
loper na toe. De poort stong open. Ze zag prachtige kamers, maar er was gien
mensch in. In de eerste kamer hingen allemaal vrouwekleeren. In de tweede was
het vol met goud en edelgesteenten, maar toen ze in de derde kwam, schrok ze,
want daar stong een bijl met een hakblok. Juist wou ze terug gaan, toe ze in de verte
de twee vrijers zag ankomen, ieder met een meisje an derlui arm.
Dat is raar, docht ze, ik zel me verschuilen. Dat ze kroop onder een kast. Toe ze
daar zat, zag ze dat de vrijers de meissies nakend uitkleedden en op het hakblok
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lagge. Ze hakte ze heelemaal an stukken. Een vinger met een ring er an vloog onder
de kast.
Nou ben ik verloren, docht ze.
Maar nee: ze mosten die niet iens. Ze stak den vinger in der zak en toen zullie
weggongen, maakte zij dat ze uit de kattenvoeten kwam.
Toe ze thuis kwam, vroege her vader en der zuster of ze pleizier ehad had.
“Erg,” zei ze, maar meer wou ze niet zegge.
Een week later kwame de vrijers weer naar Brussel. Ze vonden het wel vreemd dat
erlui koetsier vermoord was, maar ze konnen niet denken dat erlui meissie dat
gedaan had.
Toe ze goed en wel zatten, zei het meisje teugen der vader: “Nou zel ik je vertellen,
hoe het me gegaan is. Maar laat eerst poliesie halen.”
Die kwam, en toe vertelde ze alles en haalde de vinger met de ring uit er zak. De
vrijers wiere inerekend. Maar vreemd: het kasteel hebben ze nooit terug kennen
vinden.
En toch is dat later door een toeval ontdekt. Een koopman, die veel geld bij hem
had, was in dat bosch verdwaald. Hij had honger en dorst en wou graag slapen. Toe
kwam ie een arme jongen tegen.
“Weet jij de weg hier, jongen?”
“Ja wel, daar en daar staat een kasteel, maar als je daar overnachten wilt, kost [dat]
veel geld.”
“Nou, dat hindert niet. Ik zel wel voor jou betalen ook.”
Ze gongen er dan na toe en klopte an. Een oud wijf daan open.
“Kenne we hier lozeeren?”
“Jij wel,” zei ze tegen de koopman, “maar die aar moet maar na zijn soort gaan.”
Hij most maar op een bank gaan zitten.
Toe ze effen weg gong, zei de koopman teugen de jongen: “Ga jij maar onder de
bank liggen.”
Die daan het natuurlijk. Het wijf kwam met eten terug en de koopman at smake-
lijk. Toe ie zijn eten op had viel ie in slaap. Het wijf zag dat. Ze gong naar achteren,
haalde een bijl en hakte zijn kop af. Toe nam ze zijn gordel, snee die open en
allemaal goudstukken vielen op de tafel. Omdat het zeker meer was, dan ze ge-
dacht had, gong ze effies weg om een zak te halen. Van die gelegenheid maakte de
jongen gebruik om zijn zakken te vullen.
Ze streek het geld op en gong toe de koopman begraven. Maar toe docht de jongen:
nou is het mijn tijd, en die smeerde num. Hij na de pelisie. Deer vertelde nie alles
en toe ze hem niet geloove woue, haalde die handen vol geld uit zijn zak.
“Das allemaal wel goed,” zei de commissaris, “maar na dat kasteel zoeken we maar
niet meer, want dat vind je toch niet.”
“Dan zal ik je er brengen,” zei de jongen.
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Die gong erlui dus voor. Ze hebbe het huis omsingeld, de lui gevangen genomen en
het huis verbrand.
(Uitdam)

cbak0384 <sprookje> Informant uit Uitdam at 952
Der was ers een rijk heer en die was in een bosch verdwaald. Hij keek al dus of ie
nergens een lichtje zag waar ie overnachten kon, maar hij zag niks. Op lest kwam
er een arme man achter op.
“Waar gaan jij na toe?” zei de heer.
“Wel, ik moet nee de stad, deer de keuning woont,” zei de aar.
“Nou, dan ganen we samen,” zei de heer, “want deer moet ik ook nee toe. Maar ik
zou wel zegge: wat moet je deer uithangen?”
“Nou,” zei de aar, “ik ben zooveul as een gepensioneerd soldaat, en nou gaan ik om
verhooging van pensioen vragen an de koning, en as ie me dat niet geve, dan gooi
ik ers een stien voor zijn smoel die ik in me zak heb.”
“Dat zou ik niet doen,” zei de heer, “want dat mocht je je haggie kosten.”
“Dat ken me niks schelen,” zei de soldaat, “want as ik geen meer pensioen krijg,
gaan ik toch ook dood van den honger, en dan is het mijn krek gelijk op wat voor
manier ik an me endje kom.”
Zoo liepen ze een endje deur te wandelen, toe ze an een herberg kwamme. Ze
gongen binnen en deer zat een oude meid.
“Och, menschen,” zei die, “wat doene jelui hier? Hier wone twaalf roovers en as
ze jullie in de gate krijge, dan moet je eerst mee kaartspeulen en dan vermoorden
ze jelui.”
Nou, je ken begrijpe dat de heer mooi in zijn stinkert zat, maar de soldaat zei:
“Affijn, ik ken maar ien dood sterven.”
Het duurde dan ook niet lang of de roovers kwamme.
Toe ze goed en wel zatte, zei de soldaat: “Vrijster, maak jij voor mijn ers een
keteltje kokend water, want ik heb een dorst as een paard. Dan neem ik anstonds
een stuk of wat glazen warm water en melk.”
De meid daan dat. Nou had de meid teuge de soldaat ezeid dat as de roovers
mekaar op de toonen trapten, dat ie dan op moest passen. Toe ze een poossie
espeuld hadde, zag de soldaat dat de roovers mekaar op de toone trapte.
Nou is het main taid, docht ie, dat hij geeft me een klap teuge de lamp dat het licht
uitgong.
“Berg je,” riep ie teuge de heer.
En metien begon ie met kokend water uit de ketel te hozen, en toe greep ie zijn
sabel en sloeg ze allemaal ien voor ien dood.
Toe ie klaar was, riep ie de meid en zei: “Redder nou hier dat boeltje ers een bietje
op, vrijster, dan zelle we verder nog wat gezellig zitte praten.”
Dat beurde, en toe zei de heer: “Jij benne toch een kerel. As ik jou was, zou ik
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morge die stien maar in me zak houwe.”
“Wel nee,” zeidie, “die is voor de koning as ik geen pensioen krijg.”
Ze gonge nee de stad; de soldaat nee een herberg en de heer nee zijn huis.
Nou moet je weten, dat die heer de koning zelf was, dat toe ie in zijn paleis was, zei
die teuge zijn minister: “Als er aanstonds lui voor me komme, moet jij ze maar
ontvangen, en as er een soldaat komt om pensioen, dan moet je maar zeggen, dat
we dat niet geven kennen.”
Hij dacht bij zijn eigen: nou wil ik toch er es zien hoe of dat ofloopt, maar ik heb
niet veel zin om die stien zelf teuge me kop te krijgen.
Nou, de soldaat kwam. De minister zee wat ie zegge moest, en hij kreeg pardoes de
stien in zijn gezicht. Nou, het duurde niet lang natuurlijk, of de soldaat gong de
prizoon237 in. Maar het liep best of, want toen ie een kwartiertje gezeten had, most
ie weer bij de koning komme, want die had ehoord dat ie de roovers vermoord had
en die vroeg of ie de heer zou herkennen.
“Jawel,” zei de soldaat.
Nou dee de koning zijn mantel of en toe was ie in een gewoon pakkie, in polletiek
zelk maar zegge, en toe zag de soldaat, dat het de koning zelf was. Nou, hij mocht
natuurlijk tot zijn dood toe an het hof blijven.
(Uitdam)238

cbak0385 <sage> Informant uit Uitdam
Ja, Jaap Nadort van Broek heb je natuurlijk niet ekenne. Die was op ’t lest van
zijn leven rivierschipper, maar vroeger had ie zee evaren. Die heb me hoftig239

verteld dat ze een matroos an boord hadde die ze Lompeplomp noemde, omdat ie
zoo stijf was as een deur. As ie in de mast most klimme, dan zakte nie weer na
beneden en meer zuk.
Nou kwamme ze den in een vreemd land en gonge voorbij een herberg. Deer
honge allemaal sabels met gouden gevesten buiten en al wie nou die sabels anraakte
most met den schermmeester vechten om vijftig gulden. Toe Lompeplomp dat
zag, nam ie ien van die sabeltjes in zijn hand en most ze den bekijken. Op slag
kwam de schermmeester buiten en wou vechten. Maar Lompeplomp was bang.
De kapitein wou het dus afmaken voor ƒ25.
“Je ziet toch wel,” zei die,240 “dat dat geen postuur voor je is? Je hakke num kort
en klein.”
Maar er was niks an te doen en dus wier beslote dat Lompeplomp de volgende
ochtend met den schermmeester zou scharmutselen.
Toe het zoo wat tijd was, kwam Lompeplomp uit zijn hut, maar ze konnen num
niet. Hij was zoo kwiek en zoo lenig, hij had enkel een pakkie aan van heele dunne
zij en een sabel opzij met een gouden gevest. Toen ze naar den herberg gongen
deed ie wel tien keer haassie over over de kapitein zijn kop. En toe vechten natuur-
lijk.
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Maar, och Heere, de schermmeester die het zoo makkelijk dacht te winnen, kreeg
er duchtig van langs, en op lest zei Lompeplomp: “As je me nou ƒ50 geve, dan
houd ik op. Maar as je nee zegge, dan rijg ik je eran, want ik heb je wel al zes keer
kenne doodmake.”
Dat had de schermmeester wel gemerkt, dus die schokte241 maar gauw en ze gonge
weer na boord.
“Nou moet jij mijn ers zeggen,” zei de kapitein, “hoe jij opiens zoo veranderd
benne.”
En toe vertelde nie, dat ie eigenlijk een rijke knaap was en dat ie niet wou oppassen,
maar omdat ie niet bekend wou wezen, dat ie deerom 25 pond lood in iedere
schoen had, en dat ie daarom altijd zoo moeielijk in zijn bewegingen was.
(Uitdam)

cbak0386 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 544
Mijn Uitdammer deed mij ook het volgende verhaal.
Op Terschelling had een rijke boerejongen verkeering met een rijke boeremeid.
Zij was niet allien rijk, maar ook mooi, zoodat die jongen stinkend veel van haar
hield.
Op een goeden dag zei een kennis teugen hem:
“Jan,” zeidie, want Jan heette die jongen, “Jan, je hebt een beste meid, maar het is
een kol.”
“Ben je mal,” zeidie.
“Nou,” zeid de aar, “as je me niet geloove, den moet je maar ers na der huis gaan
as ze je niet te verwachten is.”
Dat daan ie. Toe ze allemaal te bed lagge, gong hij erheen.
Wat of ie zoo laat nog most doen?
Nou, hij most zijn meissie noodzakelijk spreken.
Ja, die lag al te bed, maar hij most er maar na toe gaan: “Je zoud mekaar niet bijten.”
Hij komt bij ’t bed, en ja, ze lag te slapen. Hij roept er bij er naam, maar krijgt geen
antwoord. Hij stoot er ers an, hij schudt er heen en weer, maar er was geen leven
in te krijgen.
Das raar, docht ie. Dat hij gong op het beddebankje zitten en gong aandachtig
zitten kijken. Opiens hoort ie ‘krabbeldekrabbel’, net of er een muis bij de wand
op vloog en dat was ook zoo. Op iens zag ie een muis, die liep regelrecht na de
mond van het meisje, sprong er in en een oogenblik later begon ze te zuchten en
wier wakker.
Toe deedie kwasie zijn boodschap, maar most er toch meer van hebben. Op een
goeden dag, toe haar vader en moeder uitwazze en het al knappies laat was, gong
hij er op of. Ze zat op een stoel te slapen met een stoof onder der voeten. Wat of ie
weer daan of niet en daan, ze bleef slapen. Hij gong dus weer zitten kijken. Een
poos later sprong er een groote vonk uit de vuurpot, krek in der mond. Ze zuchtte
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dan en kwam weer bij. Hij wist toen genoeg en brak het engagement af.
(Uitdam)242

cbak0387 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 544
Op Urk was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep wanhopig het
eiland rond, maar kon het nergens vinden. Diep bedroefd keerde ze naar haar
woning terug. Tot haar verwondering zat het kind bij de tafel.
“Waar ben je al die tijd geweest, lieffie?”
“In de stoof, moeder.”
Je begrijp dat de moeder schrok.
“Maar kind, hoe kwam je daar in? Je bent toch veel te groot?”
“Niet waar, moeder, dit heb Ootje me eleerd.”
“Hoe dèn, lieffie?”
“Nou, zóó moeder.”
En opiens maakte het kind er eigens al kleiner en kleiner, tot het net in de stoof
paste. Ootje was een buurvrouw die kollen kon. Ze heb toe het kind weer ontkold,
maar hoe ze dat edaan heb, weet ik niet precies meer.
(Uitdam)243

cbak0388 <mop> Informant uit Uitdam at 1539
Der waren ers vijftig studenten en die gongen met mekaar uit. Ze hadden goeden
lol en kwamme in een herberg waar ze braaf wat verteerden.
Toe ze weg zoue gaan, woue ze betalen, maar ien ervan draaide zijn hoed in de
rondte en de kastelein zei: “’t Is al verrekend.”
Dat was fideel, maar ze vonden het toch raar. Bij de tweede herberg weer zoo.
Hij draaide zijn hoed en de kastelein zei weer: “’t Is verrekend.”
Toen het bij de derde weer zoo was, woue ze zijn hoedje koopen.
“Dat ken maats,” zeidie, “voor ƒ1400.”
Nou, ze woue voor ƒ1200, maar op lest gonge ze er toch op in en betaalden ƒ1400.
Toe zoue ze de volgende dag ers goeje lol maken. Ze gonge na den herberg, aten en
dronken en lieten zich alles goed smaken.
“Hoeveel geld?” zeide ze tot de kastelein.
“Laat ers kijken,” zeidie, “vijftig personen: dat is ƒ100.”
Dat viel bitter tegen. Of ze al met het hoedje draaiden, het gaf niks: ze mosten
opdokken.
Wat was nou het geval? De eerste student had ze bij ’t lijf gehad. Hij was vooraf in
die herbergen geweest en had vooruit betaald, om zoodoende goed geld voor zijn
hoedje te krijgen.
(Uitdam)
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cbak0389 <sprookje> D. Schuurman at 960
In vroeger tijd had je van die postrijders - die heb je nou zoo niet meer; nou gaat
alles per spoor of tram. Maar goed dan, die postrijder, die ik bedoel, was een jongen
van een jaar of achttien, negentien. Op een goeden dag moest ie een rijken veekooper
nee stad brengen.
Nou mosten ze door een groot bosch, en om kort te gaan: hij vermoorden hem.
Nou heette die veekooper Zwaan, en toe ie vermoord wier, zei die: “Het zel
uitkommen, al most de zon het ook uitbrengen.”
Nou, die postrijder kwam terug en niemand merkte veel bizonders. Die veekooper
kwam niet weerom, maar die misten ze in den eersten tijd niet. Voor de securigheid
bleef de postrijder eerst nog een poossie rijden, maar na een jaar gong ie an den
anderen kant van de stad wonen. Deer kon niemand hem, en deer leefde nie as een
groot heer.
Op lest kreeg ie zin in een boeredochter. Hij klampte der an en zij had ook wel
zeniegheid in hem. Maar der broers hadden een afgerazende244 hekel an hem.
Waarom, wisten ze niet, maar ze konnen hem maar niet goed zetten. Op lest
kregen ze ruzie en toe liet ien van de broers hem ontvallen, dat ie hem niet ver-
trouwde en dat ie hem ergens van verdacht.
Dat was natuurlijk kras ezeid, en ze kregen een mooie hik245 op mekaar. Maar alla,
dat bleef zoo, en op lest zou ie den toch trouwen. Er wier een groote bruiloft
egeven, die verscheiden dagen duurde, zoo as dat vroeger de gewoonte was.
Nou zou de postrijder slapen gaan, en hij lag in een kamer die op de zonzijde was.
Toe de zon door de reten scheen, riep ie: “Nee, nee, Zwaan, het zontje zal het niet
verklappen.”
Dat hoorde de broer, die deer gevallig voorbij gong.
Op lest besloot ie ers te luisteren, en toe hoorde nie alweer: “Nee, nee, Zwaan, het
zontje zel het niet verklappen.”
Toe begon ie lont te ruiken, dat hij na binnen, en toe begon ie met hem in zijn slaap
te praten en toe heb ie alles uitgebracht. Nou, toe wier ie in erekend. Dat moet waar
gebeurd wezen.
(D. Schuurman)

cbak0390 <sprookje> Informant uit Uitdam at 676
Er was ers een houthakker die alle dagen in een groot bosch houthakte. Op een
zekeren keer had ie gedaan met hakken en hij gong op zijn platte gat zitten om zijn
stukken246 op te eten. Toe ie deer mee bezig was, kwammen er twaalf roovers an.
Die bleven vlak bij hem staan, maar ze zaggen hem niet.
Opiens zei de opperste: “Czaad open u.”
Opiens gong een groot valluik open en zullie er in.
“Czaad sluit u,” zei die toe weer, en het luik gong dicht.
As ze der uit benne, moet ik dat ook ers probeeren, docht de houthakker.
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Dus toe zullie weer in ’t bosch terug gongen, gong hij na die plaas en riep: “Czaad
open u.”
Het luik gong open, en hij na beneden. Deer kwam ie in allerlei kamers met
edelgesteente en goud. Nou, hij vulde dus goed zijn zakken en toe gong ie weer
naar het luik en liet het weer open en toe gaan.
Toe gong ie de aare kant op as de roovers egaan waren en kwam in de stad. Deer
gong ie leve as een deftige mijnheer.
Toe dat een poossie eduurd had, zei zijn broer: “Je most mijn toch ers zeggen hoe
je an dat geld ekommen ben.”
Eerst wou ie dat niet, maar op lest daan ie het toch.
Dan zel ik slimmer wezen, docht de broer en ik zel een ezel meenemen: die ken
meer dragen.
Hij kwam bij het luik en riep: “Czaad open u.”
Het luik gong open en hij met een stuk of wat leege zakken nee binnen. Hij stond
beduusd. Hij vulde ze allemaal, en toe na het luik, maar ja, door zijn blijdschap was
ie het woord vergeten.
Hij riep al: “Koolzaad open u, reepzaad open u, mosterdzaad open u.”
Maar het gaf geen steek. Was ie nou maar op het idee ekommen om bij ‘a’ te
beginnen, dan was ie er gauw eweest, want dan had ie gauw ‘Czaad’ ehad, maar
nou was ie gevangen.
Toe de roovers kwammen, wier ie vermoord. Toe ie na vier dagen niet terug was,
gong zijn broer hem zoeken, en die vond eerst de ezel, die liep te dwalen. En toen
gong ie nee het luik. Toen ie het eopend had, vond ie zijn broer liggen. Hij heb hem
toe op de ezel edragen en nee huis gebracht.
(Uitdam)247

1-5-1903

cbak0391 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 21
Lubbert de Jong heb het beleefd dat ie met een wagen van Amsterdam terug-
kwam, waarin ie kalveren had weg ebrocht, dat op de Durgerdammerdijk een
nakend vrouwspersoon achterin den wagen kwam zitten en het heele end meereed.
Toen hij thuis was, sprong ze in zee. Hij heb het besturven.
(Uitdam)248

cbak0392 <sage> Informant uit Uitdam
Gerrit de Pauws met zijn maat ben er’s op klaarlichten dag in de Nes (op den
Uitdammer Zeedijk) tien personen in ’t zwart teuge ekommen: drie mannen en
zeven vrouwen met kapers249 op.
(Uitdam)
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cbak0393 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 21
Symen Buis van Zuiderwoude had ers een part dijk onder Durgerdam ehuurd.
Toen het gras gemaaid en op rooken250 ezet was, gong hij ’s morgens vroeg met zijn
knecht met een praam251 erheen om het te halen. Nauwelijks had ie zijn vork in de
rook gestoken, of er sprong een nakend vrouwspersoon uit, dat over den dijk liep
en in zee sprong. Ze hebben der nooit weer ezien.
(Uitdam)252

cbak0394 <sage> D. Schuurman sinsag 32
Voorbij Monnikendam in de Purmer moet vroeger een zeemeermin geweest
zijn. De menschen loerden er op, maar konden haar niet vinden. Eindelijk vong
een visscher haar, terwijl ze in het riet zat. Hij heb er mee naar huis genomen, op
gekweekt en is er later mee getrouwd.
(D. Schuurman)253

cbak0395 <sprookje> J. Visser at 210
De heer J. Visser geboortig op het Kalf te Zaandam kende het volgende frag-
ment:
Iemand reed met een wagen gemaakt van een zwavelstokkenlaadje, waarvoor
muizen als paarden dienst deden. Successievelijk vroegen een schaar, een stop-
naald, een ei, een molensteen of ze mee mochten rijden, wat werd toegestaan. Zoo
kwamen ze bij een oud wijf. Wat die uitgevoerd had, en of het een heks was, wist
hij niet.
Die muizen kropen in haar pantoffels, het ei in de vuurpot, de schaar op de tafel,
de stopnaald op de stoel, de molensteen om het hoekje van de deur. Toen ze uit het
bed stapte, beten de muizen de teenen af, toen ze bij het vuur kwam, spatte het ei
in haar gezicht, de naald prikte toen zij wilde gaan zitten, de schaar knipte haar
vingers af, en de molensteen viel op haar kop.
Toen kwam de olifant en die had een lange snuit, en toen was het spreukje uit.
Ook maakte men het volgende slot: en toen scheet er iemand in de glazen, en toen
werd het nacht.

cbak0396 <sprookje> J. Visser at 130
Der was ers een boer, die had een ezel die Oude Jaap heette.
Op een goeden dag zei de boer tegen zijn zoon: “Ja, Oude Jaap moete we morgen
maar verkoopen en slachten.”
Dit hoorde Oude Jaap en had er natuurlijk niet veel zin in, dat hij dacht: “Ik ga
naar Zeeland, gelukzoeken.”
Toen kwam hij bij een boom een oude kat tegen, die treurig zat te kijken.
“Waarom ben jij zoo treurig?”
“Och, morgen moet ik verzopen worden, omdat ik zoo oud word.”
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“Zoo,” zei de ezel, “dan ben je mijn maat. Ga je mee naar Zeeland, gelukzoeken?”
“Jawel,” zei de kat.
Toen kwamen ze bij een hond die zat te huilen.
Waarom zoo treurig?
Moet verdronken worden.
“Ga je mee naar Zeeland?” Enzovoort.
Toen bij een haan op een varkenshok: haan moest in de soep. “Ga je mee?” enzo-
voort.
Ze komen in een bosch. Haan klimt in een boom: ziet licht. Zullie er op af. Zien
twee roovers geld tellen. Gaan op elkaar staan. Maken lawaai: roovers vluchten.
Gaan in huis. Kat bij vuurpot, hond bij de deur, ezel op stal, haan in de boom.
Roovers komen terug. Willen licht maken, steken vuur aan kattenoogen. Werden
gekrabd. Later gebeten, later geslagen, dan uitgescholden.
(J. Visser, Kalf)

cbak0397 <mop> J. Visser at 1691 & at 1653
Eénoog en Pinkoog gongen samen op tocht. Komen bij een boer. Mogen in de
schuur slapen. Worden op brij getracteerd, maar mogen niet langer eten als de
hond ze op de teenen trapt. Dit gebeurt spoedig. Ze gaan in de schuur. ’s Nachts
zoeken ze de brij op en eten hun balg254 vol. Toen gaan ze naar ’t bed van den boer.
Vrouw heeft zich bloot gewoeld. Ze houden haar lepel voor. Ze laat een wind.
Hij zegt: “Blaas maar niet, want het is niet heet.”
Dan gooit ie een lepel brij tegen haar achterste. Boer wordt kwaad: dacht dat zijn
vrouw zich bevuild heeft. Het echtpaar krijgt ruzie.
Zullie gaan weg, pakken den onderdeur mede. Komen in een bosch. Klimmen in
boom. Er komen joden die geld tellen. Hij moet wateren, wat voor hemelsch nat
verklaard wordt; kakken, wat voor hemelsch brood wordt gehouden. Dan laten ze
de deur vallen, wat men voor den hemel houdt.
Joden vluchten. Zullie deelen geld.
(J. Visser, ’t Kalf)255

cbak0398 <sprookje> J. Visser at 563
Ook stond hem iets voor den geest van “Ezeltje, Ezeltje welbereid”.
Die ezel scheet goud; werd door een kastelein verwisseld.
(J. Visser, Kalf)

cbak0399 <sprookje> J. Visser at 720
Jantje moest mosterd halen voor zijn stiefmoeder bij glazen bruggetje. Versnoept
cent. Komt zonder mosterd thuis. Moet handje op blok leggen.
“Hak af, hak af, heele Jantjes handje af.”
Zoo successievelijk alle ledematen. Dan kookt ze soep van hem. Zijn zusje Leen-
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tje verzamelt de beentjes en begraaft ze bij den lindeboom.
Weldra komt er een vogeltje dat zingt:

“Mijn zuster Leentje,
Graafde mijn beentje,
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”

De vogel vliegt successievelijk naar bakker, poppekraam, goudsmid en steenhou-
wer. Hij krijgt daar krentebol, pop, horloge en molensteen.
Vliegt naar den schoorsteen, zingt:

“Mijn zuster Leentje,
Graafde mijn beentje,
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”

De meid moet komen. Krijgt krentebol. Zingt weer:
“Mijn zuster Leentje,
Graafde mijn beentje,
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”

Zusje moet komen. Krijgt pop. Zingt weer:
“Mijn zuster Leentje,
Graafde mijn beentje,
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”

Vader moet komen. Krijgt horloge. Zingt weer:
“Mijn zuster Leentje,
Graafde mijn beentje,
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”

Moeder moet komen. Gooit molensteen op haar kop; dan is ze dood.
(J. Visser, Kalf, Broek)256

29-7-1903

cbak0400 <sage> sinsag 666
Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst
vragen of hij mee mag rijden. Bij weigering prevelt hij iets, waarop het paard
kreupel wordt en hem niet kan voorbij komen. Mag hij eindelijk meerijden, dan
prevelt hij weer iets, en het paard wordt weer even zoo als vroeger. De vader van
mijn zegsman had het van een smid te Purmerend (Ingels? genaamd).
(Zuiderwoude)
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cbak0401 <sage>
Als men ’s avonds iets verdachts tegenkomt, moet men er niet naar gooien, want
het zijn de schimmen van iemand die gauw sterven zal, en men kan zeker wezen dat
ze weerom gooien en dan is het raak.
(Zuiderwoude)

cbak0402 <sage> sinsag 1
Bij de brug aan de Slochter (Zunderdorp) stond een man.
Hij hoorde duidelijk een stem, die zeide: “Hier is de tijd, daar is de man.”
Maar hij zag niets.
Een poos later kwam een rijtuig aanrollen, het sloeg om en de inzittende personen
verdronken.
(Buiksloot)257

cbak0403 <sage> M. Houtman - Honingh sinsag 626
Ergens was een kind bekold enzovoort, enzovoort. Die vader gaf zijn kussen aan
het kind. Dat sliep daarop rustig. Hij nam het kussen van het kind, maar kon twee
nachten niet slapen, terwijl zijn vrouw, die naast hem sliep, telkens wakker schrikte,
en dan was het alsof er met nagels langs haar gezicht gekrabd werd. Alles verbrand.
Patiënt beter.
(Vrouw Houtman)

cbak0404 <legende> sinleg 218
Mirakel Amsterdam: stervend meisje; laatste oliesel; auwel uitgebraakt; in ’t vuur
terecht; kwam engel uit.
(Broek)

cbak0405 <mop>
Een verhaal van een gierige vrouw, die alle meiden honger liet lijden en tenslotte
een meid huurde, die met haar overeenkwam veertien dagen te vasten. De meid
zorgde evenwel dat zij eten kreeg.
Na een week was de juffrouw doodzwak en riep: “’t Moet half.”
’t Welk door de meid aan de familie werd uitgelegd als dat zij de halve erfenis kreeg.
(Tweemaal Broek)

cbak0406 <sage>
Een dief had iemand bestolen. Deze ging naar de waarzegster. Zij wierp een poeder
in ’t vuur.
Toen vroeg zij: “Wat wilt gij dat ik hem doen zal?”
“Een snee over ’t gezicht geven.”
Toen gaf ze een snee door de vlam.
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De volgende week zagen ze iemand door ’t dorp loopen met een snee over ’t
gezicht. Dat was de dief.
(Buiksloot)

cbak0407 <sage> sinsag 536
Trijntje Parrekiet (weduwe Jansen alias Koeman) te Broek in Waterland
kon kollen. Het was een zeer bizonder mensch. Ze rookte, pruimde en dronk
genever. Eens heeft ze het iemand willen leren. Deze moest daartoe dicht naast
haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Haar leerling beloofde dit. Daarop
kwam eerst een kalf naast hen staan, en toen een leege broeipot aanhuppelen.
Toen begon Trijntje: “Ik steek mijn vinger in deze pot.”
De leerling herhaalde: “Ik steek mijn vinger in deze pot.”
Toen Trijntje weer: “Ik houd het met den duivel, en niet met God.”
Daarop sprong haar leerling op en zei: “Ik houd het met God, en niet met den
duivel, en jij kunt naar de weerlicht loopen.”
Bleek als een doek is hij toen naar huis gegaan.258

23-10-1903

cbak0408 <sage> sinsag 591
In Nunspeet leefde voor plusminus vijftig jaar een man die kon heksen. Als hij het
deed, kroop er een muis uit zijn mond en hij zelf viel bewusteloos neer. Daarom
noemde men hem Peter Muus. Kwajongens die dat wisten, trokken als hij zoo lag
een cirkel van krijt om hem heen. Dan duurde het niet lang of er kwam een muis,
die al om den cirkel heendraaide en er door trachtte te komen. Ten laatste maakten
ze met spuug een opening in den cirkel; de muis vloog dan dadelijk daar door, in
den mond van den man en deze werd weer normaal.259

cbak0409 <sage>
Een rijk heer had veel schepen op zee. Ze kwamen alle goed binnen, op één na. Die
was weg en bleef weg. De heer begon zich ongerust te maken. Zijn vrouw be-
merkte dat.
“Waarom ga je dan niet eens naar de waarzegster?” zei ze.
“Och, jij met je waarzegster,” mopperde hij.
Maar omdat zij aanhield, ging hij op ’t laatst toch.
Toen hij bij de waarzegster kwam, zei deze: “Zoo, ben je daar? Nou, jij komt ook
niet uit eigen beweging. Je vrouw heb je hier naar toegestuurd, maar dat je gegaan
bent, is je ongeluk. Tot op het oogenblik dat je hier naartoe kwam, was je schip in
besten staat, maar nou dat je hier durf komen zonder eraan te gelooven, nou
vergaat op ’t oogenblik je schip met man en muis.”
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Toen de heer thuiskwam, verweet hij zijn vrouw, dat die de waarzegster te voren
had ingelicht, enzovoort, enzovoort. Zij ontkende evenwel ten sterkste.
Een paar dagen later kwam bericht dat zijn schip twee dagen geleden, op dat en dat
uur (overeenkomend met zijn zijn bij de waarzegster) was vergaan.
(Beets)260

27-12-1903

cbak0410 <sage> sinsag 489
Lauwrens Honingh (broeder van vrouw Houtman) was met een helm geboren.
Daardoor kon hij altijd vooruit weten of iemand dood zou gaan. Eens was hij bij
zijn broeder te Zuiderwoude te gast. Hijzelf woonde te Ransdorp. Bij het af-
scheid nemen, was hij buitengewoon hartelijk, zóó zelfs dat hij zijn broer een zoen
gaf, waarover de omstanders zich verbaasden en waarvoor ze den neus optrokken.
Een dag of twee, drie later brak een bint van den hooizolder en werd de broer zijn
hoofd nagenoeg verpletterd.
(Zuiderwoude)261

cbak0411 <sage> sinsag 489
Manus Duif ging er’s met een zeilschuitje bij een hevigen storm van Broek naar
Zuiderwoude. Grietje Holleman liep almaar over den Langenbrug, waar hij
onderdoor was gegaan, heen en weer. Op ’t Boozemeer gekomen, sloeg de schuit
om en is Manus verdronken.
(Zuiderwoude)262

cbak0412 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 781
Volgens mijn Zuiderwouder is de nachtmerrie “een juffrouw in ’t wit” die ’s
nachts op de paarden rijdt.

cbak0413 <sage>
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze
het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier ’s
nachts, dan gong dat kassie van zelf open.
Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo’n opgeschoten meidje: “O, deer heb je
Lord de Kappestijfster weer.”
Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er hoore en zien vergong.
(Zuiderwoude)263

cbak0414 <sage>
Bij Kees de Waart spookte het ook, ook nag toe ie al in de nieuwe plaats weunde.
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In z’n voorkamer kon ie nooit komme, want as ie er met een licht ingong, den kon
je zeker weze dat het uit ebléze wier. Ook werden daar allerlei geluiden gehoord.

12-4-1905

cbak0415 <sage> Jakob Beets Dirkszoon sinsag 502
De historie met de katten aan de Zunderdorper Gouw, waarbij een gouden
avondsmaalsbeker werd achtergelaten, is gebeurd met Symon Beets, den over-
grootvader van Jakob Beets Dirkszoon te Uitdam. Onder het dansen zongen de
katten aldoor:
“Gouwe Gouwe Gouwe
Symen in de ketel douwe.”
Mijn zegsman heeft het zijn vader meermalen hooren zeggen.264

cbak0416 <mop> Informant uit Broek vdk 1322b1
Een oude Broeker kende een fragment van het volgende sprookje.
Een Poep was op het land aan het werk.
Toen hoorde hij de kikkers zeggen: “Werrrk maorrr.” (werk maar).
Waarop hij met ijver begon te maaien van heb ik jou daar.
Even later kwam er een grutto die riep: “Grutto grutto.”
Wat hij verstond als: “Griet is dood, Griet is dood.”
Nou heette zijn vrouw Griet, dus toe poeste nie hun.
Maar het is nog aardiger, want er kwam nog een derde beest bij te pas.
(Broek)265

23-10-1905

cbak0417 <mop> vdk 1322b2
Ik heb u indertijd een sprookje van een luien Poep medegedeeld, waarin een
kikker en een grutto aan ’t woord waren.
Het derde beest dat daarin optreedt is een koekoek.
Toen de Poep ging liggen uitrusten, hoorde hij deze vogel “Koekoek Koekoek”
roepen, wat zijn slechte geweten overzette in: “Toe Poep, toe Poep” waarop hij
aan ’t werk ging.266

cbak0418 <sage> sinsag 333
Iemand moest onder de Adammerbrug doorvaren. Hij zag een beest met vurige
oogen op de leuning zitten. Hij voer zoo hard als hij kon. Toen hij er onder
vandaan kwam, sprong het beest er af. Het was een zwarte krulhond en dook
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onder water.
Hij sprong mis doordat de schuit snel voer, en riep toen: “Da’s je geluk.”
(Uitdam)267

Volgens de overlevering is het bij de Adammerbrug onveilig, omdat daar vroeger
een galg gestaan heeft.
(Uitdam)

23-2-1906

cbak0419 <sage>
Toen Jezus naar Jeruzalem ging, wilde geen paard Hem dragen en daarom nam
Hij een ezel.
Tot straf zeide Hij tegen het paard: “Ge zult in de dagen uws levens uw lijf nooit
vol eten.”
Vandaar dat het paard steeds kauwt en eet, maar nooit verzadigd is.
(Voor de juistheid van het verhaal kan ik op ’t oogenblik niet instaan. Ik noteerde
het met een paar woorden op mijn notitieboekje, maar ben het rechte vergeten. Ik
noteer het dus slechts om er later nog een onderzoek naar te doen).
(Broek)

cbak0420 <mop> Informant uit Broek at 1889e
Het volgende sprookje waarin hier en daar hiaten zijn, werd mij gisteren medege-
deeld door een ouden Broeker (78 jaar), die het zich uit zijn jeugd herinnerde.
Boone Jan, Poepe Jan en Are Jan waren samen aan ’t houthakken. Daar vloog
de bijl van de staal tegen Boone Jan an, en daar zat zoo een gank an, dat hij kwam
in de maan terecht.
Hij liep daar een poosje, maar dat verveelde gauw. Hij gong 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 ’t koren snijden is).
Toen wou ie wel weer naar de aarde. Hij bond dus de korenhalmen an mekaar en
liet zich zakken, maar dat was veels te kort. Toen sneed ’ie het van boven maar weer
los, en knoopte dat van onderen weer vast. Zoo zakte ‘nie al meer en meer, want dat
deed ie telkens, maar op laatst waren het allemaal knoopen. Toe kon ie niet meer,
en liet ie zich maar vallen.
Doch toe was ie nog meer gesjogten, want hij viel net zoo diep in den grond als hij
er eerst boven geweest was. Nou had ‘tie wel er es gehoord, dat als je lange nagels
heb, ze zeggen dat je er je grootje wel mee uit ’t graf kan halen. Hij liet dus zijn
nagels groeien en werkte toen zichzelf ermee naar boven.
Maar toen hij boven kwam, was ie zoo mager als een lat. Hij at dus eerst zijn buik
vol, zoodat ie goed dik en vet was, en gong toen na Poepe Jan en Are Jan, die voor
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hem op zijn land aan ’t knollentrekken waren.
Maar die deden dat niet gauw genog naar zijn zin, zoodat ie an gong als de rook en
toe dat niet hielp, zeidie: “Ik zel jelui wel krijgen.”
Hij pakte ze dus beet en stopte ze in zijn hol (derrière). Toen liep ie over het land
en moesten ze knollen trekken. Dat gong nog niet gauw genog, toe liet hij nog
veertien man aanrukken.
Toe dat nag niet gauw genog gong, zeidie: “Nou zel ik jelui wel aars krijgen.”
Toen haalde hij een schouw (praam) en gong daar in staan baggeren en gooiden de
prut op het land, net zoo lang tot ze er allemaal onder zatten en toe waren ze
dood.268

23-7-1906

cbak0421 <mop> J. Dekker-Knip, P. Knip & C. Pronk at 1545
Er was er es een dominee - maar het is al heel lang geleden, wat ik je vertel - en die
had een knecht. Die knecht was erges aars vandaan ekommen en had zich zoomaar
an epresenteerd. Nou, hij beviel goed, maar een ding was er wat vreemd, want hij
wou nooit zijn naam zegge.
Nou most de dominee voor een tijdje van huis, dat hij zeit: “Jan” (zoo was z’n
voornaam) “nou most je mijn toch er’s zegge, hoe je eigenlijk hiette, want als ik je
nou ers schrijve wil of zukkezijn, dan zou ik het niet weten.”
“Nou dominee,” zeit ie, “ik wil het wel zegge, maar uwe moet me niet verklappen
van wegens de gemeenigheid.”
Dat beloofde de dominee en toe bekende nie dat hij Jan Vijf Vingers In Den
Naars hiette.
Maar domineesvrouw was ook aan ’t klooken eweest en teuge die zeidie dat zijn
[naam] van Jan Klauw Me Ders was. En de meid had ie wijs gemaakt dat ie Jan
Zoen Me Ders hiette.
Om den tot de zaak te komme: dominee gong met zijn femilie op reis en bleef een
poossie weg. Toe ie weerom kwam, had Jan hem gesmeerd en een goeje peut geld
mee enomen. Ze gonge natuurlijk dadelijk op erlui zoek, maar Jan was weg en
bleef weg, en het geld kreeg ie niet weerom.
Maar wat gebeurt? Op een goede zondag, jaren later, net onder de preek, komt Jan
op het dorp. Hij had langst om dominee nog ers te zien, dus hij stapt de kerk in. De
meid ziet hem het eerst.
Die zat naast de juffrouw en zei: “Juffrouw, juffrouw, Zoen Me Ders.”
“Ben je mal,” zei domineesvrouw, “hier midden in de kerk.”
Een poos later kreeg zij zelf hem in ’t oog en zei: “Trijn, Trijn, Klauw Me Ders.”
“Steek zelf je hand maar in je broek as je jeuk hebbe,” zei Trijn.
Maar daar kreeg dominee hem in ’t oog.
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Van de kansel riep hij: “Al wie Vijf Vingers In Den Naars kan krijgen, krijgt
vijftig gulden belooning.”
Ieder stond versteld, maar op eens riep een oud wijf: “Ik win het, dominee. Vier
heb ik erin, maar mijn duim kan ik er nog niet bij krijgen.”
(Verhaal van J. Dekker, Broeker, haar broer en mejuffrouw C. Pronk)269

cbak0422 <mop> D. Bregman at 750A1
“Nou, nou, de jas an, en dat met die warmte: hoe kom je der bij?”
“Ja man, gister regende ‘t, en eergister, en het spreekwoord zeit: ‘Sinte Margriet:
zes weken regen of zes weken niet’.”
“Dat mag uwe wel zegge, maar het spreekwoord is eigenlijk veel mooier.”
“Zoo, hoe dan?”
“Nou, as Sint Margriet pist, pist ze zes weke. En wil ik uwe ders vertelle hoe dat
komt?”
“Als daar een oorzaak voor is, heel graag natuurlijk.”
“Nou, Sinte Margriet was een boos, inhalig wijf, die er warmpies in zat. Op een
avond net as we teugenwoordig hebbe, toe ze buiten zat, kwam er een oud vrouw-
tje en vroeg om nachtverblijf. Griet weigerde, hoe het vrouwtje ook smeekte, dat
toe gong ze naar de buurvrouw die een garen- en bandwinkeltje dee. Die was
barmhartiger, dat deer sliep ze die nacht.
Toe ze weg gong, zei ze: “Het werk dat je eerst doene, zel je zes weken doen.”
“Wel bestig, hoor,” zei de vrouw en meteen kwam er een klant om een el band.
Zij an ’t meten, maar ze hiel maar vol, zes weken lang, dus toe de tijd om was, had
ze een heele smak geld. Sinte Margriet hoorde dat natuurlijk en was er knak270

om, maar dat gaf niks.
Een jaar later kwam het vrouwtje weer.
Nou zel ik beter oppassen, docht ze en ze onthaalde er lekker en liet er op er beste
bed slapen.
Toen het vrouwtje wegging, zei ze weer: “Wat je eerst doene, dat zel je zes weken
doen.”
“Lekker,” docht Griet, “dan gaan ik rijksdaalders tellen. Maar eerst effen een
kleine boodschap doen.”
Dat zij gaat na de plé, pist, en ja, toe most ze zes weken volhouwen.
Dat is de oorzaak en ik heb het zelf een veertig, vijftig jaar geleden gelezen in een
annekedoteboek.”
“Welk boek?”
“Ja, dat weet ik niet, want vroeger hadde ze wel meer van die moppies.”
(D. Bregman, 74 jaar oud, Broek in Waterland)
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15-3-1907

cbak0423 <sage> sinur 130b
Omdat volgens Mattheus 27:48 Jezus aan het kruis op een rietstok edik werd
aangeboden, zijn heden ten dage in het riet afdrukken van de tanden van Jezus te
zien. Ik deed hiervan mededeeling aan den heer H. Heukels te Amsterdam, die
omtrent den bouw van het riet op die plek nadere onderzoekingen zal doen.271

cbak0424 <sage> sinur 119c*
Voor ettelijke jaren is er zooveel haring in de Zuiderzee gevangen, dat men er
geen raad mee wist. Uit baldadigheid werden toen de haringen gegeeseld. Sinds
dien tijd heeft de haring drie zwarte strepen over den rug.272

cbak0425 <sage> M. Houtman - Honingh sinur 87a*
Lucas XXIII:31. Toen Jezus aan het kruis hing, zwegen alle vogelen, alleen de
zwaluw niet.
Toen sprak Jezus: “Want indien zij die doen...” enzovoort.273

Daarom mag de zwaluw niet in ’t groen nestelen, maar bouwt zijn nest onder
bruggen, poorten enzovoort, enzovoort.
(vrouw Houtman)

cbak0426 <sage>
In Broek groeit een plant, die mij van den zomer getoond zal worden: kruisblad
of kruisbladen geheeten. Daarop is een bloeddruppel te zien, afkomstig uit de
wonden van Jezus toen hij gekruisigd werd en de plant onder ’t kruis groeide.

15-8-1908

cbak0427 <sage> Informant uit Uitdam sinur 119c*
De haringen die door de zeevisschers in den tijd gegeeseld zijn en daardoor strepen
over den rug hebben, zijn volgens een Uitdammer “een waar wonder Gods” want
“het is een lang soort haring, langer dan het gewone soort, ze hebben strepen en
geen hom of kuit, dus hoe is het gosmogelik dat ze voorttelen?”274

11-1-1909

cbak0428 <sage>
Een Uitdammer heeft eenmaal een juffer in ’t wit op den Adammerbrug gezien.
(Broek)275
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19-4-1910

cbak0429 <sprookje> M. Houtman - Honingh vdk 777a*
Een man was om riet begaan, doch bezat zelf geen land waarin dat groeide. Hij
besloot dus riet te stelen. Op een goeden avond ging hij er in zijn jolletje op uit,
maar had er tot zijn spijt niet op gerekend, dat het volle maan was. Telkens en
telkens kwam de maan van achter de wolken en moest hij zich verschuilen om niet
door anderen gezien te worden.
Op ’t laatst werd hij kwaad en uitte een verschrikkelijke verwensching tegen de
maan. Sinds dien tijd is er een gezicht in de maan te zien, en wel dat van den
bewusten rietsnijder.
(Broek in Waterland, vrouw Th. Houtman)

cbak0430 <sage> C. Bakker sinsag 665
Naar aanleiding van sprookje 119, bladzijde 193 van de overdrukken uit Volks-
kunde kan ik u mededeelen dat het gooien van een slot op den mond ook aan de
Zaan bekend is. De heeren Veldhuize276 en Evert Smit stonden daarvoor in een
kwaden reuk. Ook werden wij als kinderen gewaarschuwd om bij straatkunstenaars
op de kermis niet te zeer naar voren te dringen, omdat je daaronder lui had, die je
een slot op den mond konden gooien. Dan kon je niet spreken, tenzij zij het slot
weer wegnamen, maar dat lieten ze ook wel eens na, en dan had je er ellende mee.
Het spreekt vanzelf, dat wij juist naar voren drongen, maar het tot onzen spijt
nooit gezien of ondervonden hebben.277

cbak0431 <mop> vdk 1588***
U herinnert zich het verhaal van iemand die, toen een persoon gestorven was, in
diens bed kroop en het testament veranderde.278 Dat hoorde ik zoo.
Iemand was zeer gierig. Geen meid kon er blijven, omdat ze geen eten kregen. Een
evenwel bleef er, doch bedroog hem, gaf hem geen eten, doch voedde zichzelf
achteraf. Eindelijk werd hij zeer zwak en zelfs bedlegerig. Toen ze dacht, dat hij
wel gauw zou sterven, liet zij de notaris komen.
Met zwakke stem riep hij toen: “Trijn al gaar.”
Waarmee hij bedoelde: “Is het eten al gaar?”
Doch dat zij aan den notaris uitlegde als: “Voor Trijn is het allegaar.”

16-8-1910

cbak0432 <sage> Informant uit Broek (geb. Ermelo)
De volgende verhalen zijn van een Broeker, doch geboortig uit Ermelo.
Hij bracht eenmaal als jongen brood naar huis. Daar kwam de bakker niet aan den
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deur, maar haalden ze het zelf in groote zakken.
Zijn eene zijde werd toen zoo warm, dat hij thuis komende riep: “Pak gauw aan,
wat is het heet”.
Den volgenden dag stond zijn buurmans huis in brand, en wel van dien buurman,
die woonde aan de zijde, die heet geweest was.

cbak0433 <sage> Informant uit Broek (geb. Ermelo) sinsag 331
Hij heeft het beleefd dat er ’s avonds een konijn opsprong. Een strooper wilde het
schieten, maar kon niet. Nog eens. Weer mis. Toen nam hij zijn geweer: ook mis.
Daar zij beide goede jagers waren, zijn ze hard naar huis geloopen, want dat is
bepaald geen gewoon konijn geweest.279

cbak0434 <sage> Informant uit Broek (geb. Ermelo) sinur 129c*
De makke netel (lamien allum) heeft roode vlekken doordat hij onder het kruis van
Jezus gebloeid heeft.

cbak0435 <sage> Informant uit Broek (geb. Ermelo)
Een buurman reed naar het kasteel. Een buurjongen mende. Hij begon al harder en
harder te rijden.
Of zijn buurman al zeide: “Rijd wat zachter”, hij luisterde er niet naar, en gaf ook
geen antwoord.
Toen zij bij het kasteel waren, zei hij plotseling: “Zag jij dan niets? Er heeft den
geheelen weg over een nakende meid meegeloopen, die aan den wagen zich vast-
hield.”

cbak0436 <sage> Informant uit Broek (geb. Ermelo) sinsag 12
Een dronken man was in een sloot gevallen. Welke moeite hij ook deed, hij kon er
niet uitkomen.
Eindelijk riep hij: “God help mij.”
Toen was het, of hij werd losgelaten en kon hij op den kant springen.

20-3-1911

cbak0437 <sage> sinur 129d*
Klaver heeft zwarte vlekken, veroorzaakt door bloed van Jezus toen hij gekruisigd
werd.
(Broek)
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18-5-1911

cbak0438 <sage> sinsag 486
De vrouw van D. de Boer had vaak voorgevoelens. Haar zuster leed aan tering.
Op een goeden dag ging vrouw De Boer naar het schuur. Opeens hoorde zij een
harde klap tegen den regenton geven, waarvan zij zóó schrok, dat zij de lantaarn,
die zij in de hand had, liet vallen. Een uur daarna kwam bericht dat de zuster
overleden was. Men was er op voorbereid, omdat zij, in huis komende, gezegd had,
dat ze dacht dat zuster dood was, omdat ze die klap gehoord had.

cbak0439 <sage> sinsag 486
Een andere keer zat ze op haar stoel het kind van haar dochter te bakeren, die ten
haren huize bevallen was. Een jongere dochter, die nog een jong meisje was, liep
over huis te spelen. Telkens beknorde ze deze, omdat ze (naar vrouw De Boer
dacht) telkens tegen haar stoel op liep, en die dan op een onaangename wijze
bewoog.
Toen zij eindelijk bemerkte dat het meisje het niet deed, zei ze: “Dan is het met
mijn zuster niet goed.”
Een poos later kwam bericht, dat deze zich had opgehangen.

cbak0440 <sage>
Vlak bij het stoomgemaal De Poel spookte het ook, en wel ‘op het duikershoekje’.
Daar werden allerlei gedaantes gezien.
(Tusschen twee haakjes gezegd, huizen daar veel otters).
(Het duikershoekje is een laag stukje rietland waar veel typha’s = lischdodden
groeien, alhier duikers genaamd).

cbak0441 <sage> sinsag 333
Op het kerkhof te Zuiderwoude was een witte gedaante met vurige oogen gezien.
Onder aanvoering van den vader van vrouw D. van Ouwe (de oude Wullumpie)
Salomon genaamd, trok half Zuiderwoude met stokken en messen gewapend er
op af.
Toen riep Salomon: “Indien gij een geest Gods zijt, kom dan nader, maar zijt gij
des duivels, zoo ga heen!”
De gedaante ging heen en sprong ‘over sloot’.
Later bleek het een losloopende geit te zijn.280

cbak0442 <sage> sinsag 544
Oude Mie Roele (weduwe P. Lodder) kon kollen (zie vroeger). Zij kon zich zoo
klein maken, dat zij in een stoof kon. Klaas Lodder heeft dat zelf gezien. Eens op
een nacht zag hij haar met een boerehoedje op in een stoof voor zijn bed staan.281
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cbak0443 <sage>
Vrouw D. de Boer heeft een andere vrouw, die kollen kon, na haar sterven ‘afge-
legd’. Toen ze bij haar zuster kwam, vroeg deze of ze niets bizonders gemerkt had.
Hierop werd ontkennend geantwoord en tevens gevraagd, waarom die vraag gedaan
werd. Toen bleek dat het gerucht liep, dat ze zich heelemaal stukkend had gekold,
zoodat het lijk met windsels en lakens en lappen bij elkaar gehouden moest wor-
den.282

cbak0444 <sage> Dirk Knip
Toen Dirk Knip in dienst was, was er een soldaat die een kist kon laten dansen.
Vaak zeiden ze tegen hem: “Toe jô, doen het nag er es.”
Dan nam hij een trommel, sloeg erop, en op den maat van den trommel begon de
kist te bewegen. D. Knip heeft het meermaals gezien.
(Zuiderwoude)

cbak0445 <sage> sinsag 513
Er was er’s een schipper, die een schuit had, maar er nooit zelf in sliep; hij noch zijn
knecht. Eens kreeg hij een nieuwen knecht en toen die ’s morgens opstond, zag hij
dat het schip andersom lag, dan hij het ’s avonds gelegd had.
Hij vertelde dit aan zijn baas, maar die zei: “O, da’s niks. Dat gebeurt alle nachten,
en daarom durven wij er dan ook niet in slapen.”
“Nou, ik dan wel,” zei de knecht en ging ’s avonds in ’t vooronder wakker liggen.
’s Nachts hoorde hij opeens een groot geraas.
Er werd door meerdere personen over het dek geloopen en gerend en hij hoorde
schreeuwen: “Maak los de touwen, haal op de zeilen, gooi om dat roer.”
En een poos later voer het schip uit. Na eenige 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 den tak af, nam die mee naar beneden en hield zich
weer slapende.
Kort daarop hetzelfde rumoer, dezelfde bevelen, weer bewoog het schip zich en
toen hij, zoodra het stil was geworden, weer ging kijken, zag hij dat het schip weer
op zijn oude plaats aan den Langendijk (want daar gebeurde het) lag.
’s Morgens ging hij de schipper alles vertellen en liet als bewijs den tak met
Chinaasappelen zien.
Toen zei de vrouw van den schipper: “Nou, het was een geluk voor je, dat er
bekend volk bij was, want anders was je er zoo goed niet afgekomen en hadden ze
je zeker vermoord.”
Dit vond de knecht vreemd en ging er over nadenken.
Op zekeren dag vroeg hij aan den baas of de vrouw altijd ’s nachts thuis was.
“Jawel,” zei deze, “maar wat zou dat?”
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“Nou, dan wou ik wel, dat ik er es bij je in de kamer mocht slapen.”
Dat gebeurde.
Na middernacht lag de vrouw schijnbaar heel rustig te slapen en toen zei de knecht:
“Laten we haar nou voor de aardigheid er’s wakker maken.”
Dat werd geprobeerd, doch het lukte niet, wat ze ook deden.
Toen zei de knecht: “Laten we ze nou er’s in ’t bed leggen in de andere kamer.”
Dat gebeurde. Na eenigen tijd hoorden ze kermen, klagen, huilen, steunen enzo-
voort.
Toen dit naar zijn zin lang genoeg geduurd had, zei de knecht: “We moesten je
vrouw nou maar weer in haar eigen bed leggen.”
Nauwlijks lag ze daar, of het gekreun hield op en de vrouw werd wakker.
(Mij werd uitgelegd dat de kol het lichaam had verlaten en nu natuurlijk eerst zijn
nestje niet meer vinden kon. Toen het lichaam op de oude plaats lag, ging de kol
erin en werd de vrouw wakker. B.)
Toen ze haar man en den knecht zag, zei ze: “Zoo, ben jelui al op? Geef me dan
gauw een koppie koffie, want ik heb zeker erg vast geslapen.”
Doch toen wisten de baas en de knecht genoeg, namelijk dat de vrouw een kol was,
en zij het was, onder wiens bevel het schip elken nacht naar China ging.
(Zuiderwoude)283

cbak0446 <sage> sinsag 621
Een molenaar had een molen, doch waar het ’s nachts spookte, zoodat hij ’s nachts
niet malen kon, wat een groote schadepost was. Geen knecht wilde dan ook bij
hem blijven. Eens kwam er een nieuwen knecht. Deze zou ’s nachts in den molen
vertoeven, hoe erg men het hem ook afraadde. Om geen slaap te krijgen, ging hij
pankoek bakken. Toen hij dat een poos gedaan had, kwam er een groote zwarte kat
de trap op.
“Zoo poes, ben je daar?” zei die: “Dan lust je wel een pankoek.”
Heel graag natuurlijk, dus poes kwam vlak bij. Toen nam hij den bijl, die hij
meegenomen had, en hakte naar de kat. Het was bijna mis, doch toch had hij een
brok van zijn poot afgehakt. Toen hij dat brok bekeek, zag hij dat het een
menschenhand was met vingers eraan. Hij toonde die den volgenden morgen aan
den baas, en toen vertelde deze, dat zijn vrouw een paar vingers afgehakt waren.
Het was zoo klaar als een klontje, dat de vrouw dus de kol was en verder bleek, dat
zij dit deed, omdat ze, hoewel ze rijk genoeg waren, door haar man gedwongen
werd in den molen te blijven wonen.
(Zuiderwoude)284

cbak0447 <sprookje> vdk 1191a*
Daar was er es een boertje, dat erg arm was, en een stal en berg had die zoo oud
wieren, dat ze haast invielen. Hij had er al dikwijls over nagedacht dat dat toch
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opgelapt of omgegooid en nieuw opgebouwd moest worren, maar de noodige
middelen ontbraken hem ertoe.
Op een goeien dag liep hij weer daarover te peinzen, toen er plotseling een heer
achter hem stond.
Die zei: “Waar loop jij zoo over te peinzen?”
“Och, dat zeg ik liever niet.”
“Nou, dat daan ik maar: misschien kan ik je helpen.”
“Nou goed dan: zoo en zoo, en ik kan er geen gat in zien dat dat aars wordt.”
“O,” zeit de heer, “dan kan ik je wel helpen. Ik zal een nieuwe stal en berg voor je
bouwen, maar dan moet je mij het beste pand geven dat in je huis is.”
“Nou, dat doen ik,” zeit ie, “deer kan ik niks op teugen hebben.”
De heer nam afscheid en hij blijd na huis.
Deer vertelde ie alles an z’n vrouw en zeit: “Weet je wat we geven mosten? Die
ouwe beste kast, die we nog van je vader geërfd hebben. Dat is het beste pand dat
we in huis hebben. Het gaat me wel an me ziel, maar voor een nieuwe stal en berg
moet je ook wat over hebben.”
Zijn vrouw keek hem met groote oogen an en zei toe: “Ben je wel zeker dat ie
zooiets bedoelt? Hij kan best het oog op mijn of op jezelf hebben.”
Daar schrok de boer zoo van, dat hij dadelijk naar den dominee liep.
Die vertelde hij alles en toen zei deze: “Ga vannacht in den Bijbel zitten lezen, en
wat er ook gebeurt, wie of wat er ook komt: jij zegt en doet niks, maar blijft maar
al in den Bijbel lezen.”
Toen het middernacht werd, hoorde nie op eens een geraas, een getimmer en
geklop, en toe dat een poos geduurd had, stond opeens de heer bij hem met wien
hij den vorigen dag gesproken had. Hoe hij boven was gekomen, begreep hij niet,
want de deuren en ramen waren toe. Hij dacht echter aan den raad van zijn predi-
kant en bleef aldoor maar in den Bijbel lezen. Toen begon de heer eens te kuchen,
al harder, noemde hem bij zijn naam, schudde ers an zijn arm, schudde hem ten-
slotte nogal ruw heen en weer, maar de boer bleef lezen. Dat spulletje duurde zoo
tot den ochtendstond. Toen was de heer plotseling verdwenen. Hij zag toe dat de
stal en berg klaar waren op een paar planken na. Nou, dat was zoo erg niet, want
die kon hij er nag’s zelf in maken. Maar gelukkig dat hij naar den dominee geweest
was, want het was bepaald de duivel geweest en doordat hij in den Bijbel las, kreeg
die geen macht over hem. Hij had een benauwde nacht gehad, maar was per slot
van rekening toch goed af.
(Zuiderwoude)285



392 De volksverhalen

23-5-1911

cbak0448 <mop> sinat 1826
Iemand in Broek herinnerde zich iets van een meid die bij een pastoor diende en
wiens vrijer een zilveren lepel gestolen had bij pastoor. Zondags sprak hij zoo-
genaamd Latijn, maar de vrijer en de meid begrepen hem, en het publiek vond dat
pastoor kranig gepreekt had en zoo geleerd.
De juiste woorden was mijn zegsman vergeten.

cbak0449 <mop> vdk 1339f*
Een Poep zat ’s morgens vroeg bij een boer een haring te eten. Het was nog donker
en het eenige licht dat hij had, was van een lantaarn die in ’t stal hing en door het
gat van het koeienschot scheen (het gat waar doorheen ’s winters de koetouwen
gestoken worden, waaraan de koebeesten vast staan). Hij laat bij ongeluk den
haring vallen, groezelt286 in ’t schemerdonker en grijpt iets vast, dat hij voor den
haring houdt, maar wat een kikker is.
Die spartelt en kwakt, waarop de Poep zegt: “Of doe hiepst (hipt) en of doe piepst,
ge moet er toch an.”
En toen at hij den kikker op.

[na 20-6-1911]

cbak0450 <mop> at 1831
Een pastoor had met de meid afgesproken, dat hij erwten wilde eten, doch toen hij
reeds in de kerk was, was zij vergeten of hij erwten met spek of erwtensoep ver-
langd had. Zij verzocht dus één der koorknapen dit even voor haar te informeeren.
Daar de mis reeds begonnen was, nam de jongen een list te baat en zong:
“Mijnheer de pastoor de meid die is vergeten
Hoe gij de erretjes wilt eten.”
De geestelijke verstond het en zong verder, alsof het bij de mis behoorde:
“Soepam, soepam, soepelorum,
Donia Donia seculorum.”
Dit wordt voorgedragen op een zangerige wijs.
(Broek in Waterland)

cbak0451 <mop> Informant uit Arnhem at 1831
Van een Arnhemmer hoorde ik dezelfde mop op deze wijze.
Koorknaap: “Hoe pastorum, Hoe wil je de eend gebraden hebben: dun, dik of met
sappelorum?”
De pastoor: “Met sappelorum, sappelorum.”
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cbak0452 <mop> at 1545
Een pastoor had een meid. Deze had een vrijer die Vijf Vingers In Den Naars
heette. Die vrijer had bij pastoor een zilveren lepel gestolen en was op de vlucht
gegaan.
Toen de preek zondags aan den gang was, riep pastoor: “Al wie Vijf Vingers In
Den Naars krijgt, zal zalig worden.”
Algemeene consternatie en wanhopige pogingen om dit gedaan te krijgen.
(Broek in Waterland)287

cbak0453 <sage> C. van de Nadort sinsag 591
Met een ouden bijgeloovigen Broeker had ik het volgende gesprek: “Zeg Nadort,
heb je wel eens gehoord dat bij kollen een muis uit den mond vliegt?”
“Nee, dat heb ik nooit gehoord, maar wel was er bij ons een oude vrouw, die kon
kollen. Op een goeden keer zat ze op haar stoel te slapen. De buren legden voorzich-
tig een zakdoek op haar hoofd. Toen kwam er een vlieg en vloog daar aldoor op af.
Daar hij niet in haar kon komen, is de vrouw het besturven.”

cbak0454 <sage> C. van de Nadort sinsag 626
Ik: “Ja, die kollen moeten raren dingen zijn.”
Nadort: “Of het, mijnheer. Ik en mijn vrouw bennen ook ers bekold geweest. We
trilden, werden mager, konnen niet slapen, zweetten erg en meer van die narigheid.
Toen hebben we het hoofdkusschen open gemaakt, en daarin zaten wel een soep-
bord vol veeren met een kop er nog bovenop, die an mekaar geklonterd waren. Je
zagt er rozen, veeren, beesten, vogels en nog veel meer in. Maar pakte je het beet,
dan kon je die kluiten met geen mannenmacht uit mekaar trekken. We hebben toen
het heele zaakje met een zwarte kip ’s nachts om twaalf uur gekookt (dat wil
zeggen: zonder water, een zoogenaamde drogen destilledo - het stinkt erg), maar
benne zoo stom geweest om de deur dicht te houden. Dat is wel jammer geweest,
want toen kon de kol der niet in. Die komt er anders op af, weet uwe, maar ze heb
er toch zeker genog van gehad, want toen zijn we beter geworden.”

cbak0455 <sage> C. van de Nadort
Ik: “Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen. Je
zoudt zeggen: hoe ken het?”
Nadort: “Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels, maar den ben het
eigenlijk geen kollen. Dan is het meer zwarte kunst. Uwe weet wel, dat ik ers van
de strontkar bij Klaver gevallen ben, en dat me vrouw toe zoo akelig was. Nou,
toe had al een dag of wat een kikker - of wat wij dochten dat een kikker was - onder
den vloer zitten laren.”
Ik: “Wat is dat: laren?”
Nadort: “Nou, laren is mopperen, kwakken, net als de kikkers. Als we nou op de



394 De volksverhalen

vloer stampten, dan hield het effen op, maar dan begon het weer. Nou, ’s ochtends
toen het ongeluk gebeurde, kwam er een vogel bij mijn vrouw in huis vliegen. Een
leven dat ie maakte, dat is niet te zeggen! Mijn vrouw hem achterna met een
beddeplank, maar ze kon hem niet krijgen. Eindelijk heb ze’n hem toch zeker
geraakt, want toen vloog hij opeens weg en ze zag niet waarheen. Dat gebeurde
alles in schemerdonker, dat in ’t vervolg zorgde mijn vrouw wel dat, voordat ik de
deur uit gong, al wat we an licht in huis hadden, brandde en toen is het opgehouden.
Wat een rarigheid toch, dat die vogels altijd in ’t donker ’s morgens vroeg kommen.
Dat heb de ouwe juffrouw Vinkers, die uwe wel gekend heb, ook ers gehad. Maar
dat is meer zwarte kunst, ziet uwe. Nou, ik wou toe toch wete, wie ons dat lapte,
omdat me vrouw er zoo op ansting. Dat toe benne we same na de waarzegster
gegaan in Amsterdam, maar dat was stom. Want toen we bij er kwamme, zei ze
wel dadelijk: ‘Is er ook een vogel bij jelui in huis geweest?’ maar toen we vroegen,
wie het was, wou ze het niet zeggen. Nou, dat doen ze nooit as je met z’n tweeën
benne. Zukke lui ben zoo secuur. Maar wij veronderstellen, dat dat lare van die
kikker het begin geweest is, net zoo lang tot het vogeltje klaar was.”288

cbak0456 <sage> C. van de Nadort sinsag 781
Ik: “Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie.”
“Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij onder-
vinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de
nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was
’s morgens doodloof.289 Toe heb Jaap met zijn knecht ’s nachts gewaakt. Ze ben
met een kaars onder een omgekeerde kaasweeker gaan zitten.”
“Wat zeg je: kaasweeker?”

Geheel links de
woning van de visser
Jan Bierdrager.
(Bron: Bruigom 1980b,
afb. 50)

29.
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“Nou ja, kaasweeker, kaasbalie of kaastobbe, dat ken uwe toch wel?”
“O ja wel, vertel maar verder.”
“Nou, en toe kwam er ’s nachts om twaalf uur een kerel boven op het paard zitten
en die hebben ze gauw gepakt, want anders dan gaat hij voor ’t licht dadelijk op de
vlucht: hoe en waardoor, dat weet je niet.”
“Was dat een gewone kerel? En was ie niet nakend, of in zijn nachtgoed?”
“Welnee, net gewoon gekleed as ik en uwe. Ze hebben hem toen achter in het land
gebrocht en boven op een hek gezet, en toe hebben ze nem wat laten beloven en toe
hebben ze er geen last meer van gehad.”

cbak0457 <sage> C. van de Nadort sinsag 544
Ik: “Bizonder, man, bizonder. Maar je zoudt zoo zeggen: hoe kommen die lui an
zukke rarigheid, want dat heb je toch, dunkt me, niet van jezelf?”
Nadort: “Wat zou het, mijnheer. Ik ken toch niet in uwes plaas staan en de
menschen genezen? Nou, zoo moete zullie dat ook leeren.”
Ik: “Hoe? Kan dat ook al geleerd worden?”
Nadort: “Zeker kan dat, maar hoe nou precies, dat weet ik niet, maar al die
dingen, en kaartleggen ook, leeren ze uit een boekie, en dan hebben ze een poppie
in een stoof, en nou leeren ze net zoo lang, dat ze door de brandgaatjes van de stoof
kennen, en dan bennen ze der klaar mee.”

cbak0458 <sage> C. van de Nadort
Bij een kind van P. Bierdrager (zie vroeger) hebben C. van de Nadort (in dezen
brief vermeld) en J. Bierdrager gewaakt toen het bekold was. Vooraf hadden ze
alle deuren, naden enzovoort dichtgestopt. Om twaalf uur werd er op de weeg290

Achter het huis met het
wasgoed de woning van
mevrouw Schuurman, bij
wie C. van de Nadort een
tijdlang inwoonde.
(Bron: Bruigom 1980b,
afb. 14)
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en de deur geslagen, gebomd enzovoort, dat je waarachtig geen bange kerel hoef te
wezen, maar de kol kon er niet in, maar toen wisten zullie toch, dat het kind bekold
was. Om één uur hield het op en om twee uur zijn ze naar huis gegaan.291

cbak0459 <sage> C. van de Nadort sinsag 489
Grietje Holleman (zie vroeger) was eens op een dinsdag (marktdag) in den
herberg van C. Kelderman, die familie van haar was. Daar kwamen veel boeren
iets verteren.
Tegen een daarvan zei ze: “Jij zelt hier de volgende week niet meer komme.”
Inderdaad was hij de volgende week reeds overleden. Ze mocht nooit meer bij haar
familie te Purmerend komen.

cbak0460 <sage> C. van de Nadort sinsag 489
In de nacht dat de vrouw van Van der Helm, een timmermansknecht, zich ver-
dronken heeft met haar kindje op den rug, liep G. Holleman aldoor voor het huis
te draaien.292

cbak0461 <sage> C. van de Nadort sinsag 539
G. Holleman kon ook wagens laten stilstaan en heeft dit aan een onbeleefden
boer gelappen.

cbak0462 <sage> C. van de Nadort sinsag 780
Daar was ook een smid, die de zwarte kunst verstond.
Hij vroeg aan zijn knecht: “Wil ik voor de aardigheid die wagen die daar aankomt
eens laten stilstaan?”
Dat gebeurde. Toevallig zat daar een oud-soldaat, een gewezen dragonder, op.
Deze verstond ook de kunst.
Hij sprong eraf, liep naar den smid toe en zei: “As je niet weerlichtgauw make, dat
we weer weg kenne rije, den slaan ik je je kop of.”
De zaak was toen gauw weer in orde.293

cbak0463 <sage> C. van de Nadort
C. van de Nadort (van wien ik al deze verhalen heb) is ’s nachts eens op den
Langenbrug een beest met vurige oogen tegengekomen. Het was geen kat, want
daarvoor was hij veel te groot. Even daarna kwam hij iemand tegen, die hij voor een
goeden bekende hield. Op zijn groet ontving hij als wedergroet slechts een dof
gegrom. Toen begon hij lont te ruiken en zag dat het een havelooze kerel was. Deze
ging met hem mee loopen. Bij den Kruisweg vroeg Kees waar hij heen ging. Toen
hij rechts wees, ging Kees links en heeft er verder niets meer van vernomen.
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cbak0464 <sage> sinsag 640
In de Goedkoope Purmerender Courant, uitgave J.D. Schuitemaker, van
dinsdag 20 juni 1911 komt het volgende voor, overgenomen uit de Twentsche
courant. Het begint aldus. In Almelo is “tooverarij”. Ofschoon verschillende
typen onder de Twentenaar nog steeds gelooven in “vuurschichten”, “spoken”
enzovoort. Een heel verhaal over een betooverd kind volgt. Dan komt deze clausule.
“Voorloopig heeft men, om de toovenares te weren, aan den binnenkant van voor-
en achterdeur een kruis van zand gemaakt! In een ander gezin zijn ook verschijnselen
van tooverarij voorgekomen. Op een beddenzak vond men een lap genaaid, waarin
tal van veeren waren gestoken met de punten naar boven. Dit alles had de vorm van
een hart, was overtrokken met een lap katoen, en is in het fornuis verbrand om de
toovenares brandwonden te bezorgen en haar alle rust te ontnemen”!

26-06-1911

cbak0465 <sage> Jan Lof sinsag 752
Heden 24 juni 1911 had ik het voorrecht een partus te doen bij een primipara294 van
36 jaar. Die duurde van donderdagnacht één uur tot zaterdagavond zes uur. Wat
kon ik beter doen, dan den uxor,295 een echte Zuiderwouder van 55 jaar, te
interviewen? Ziehier het resultaat.
In de Haarlemmermeer was iemand, die de zwarte kunst verstond. Als een paard
en rijtuig hem vooruit was, kon hij het laten stilstaan. Was hij weer een eind
vooruit, dan kon hij het weer laten komen.
Ik vond dat zoo aardig, aldus de kraamheer, dat ik het wel wou leeren. Die persoon
was er niet ongenegen toe. Maar toe was er gelukkig een maat, die me waar-
schuwde.
Die zei: “Hij wil er wel graag of, en dat ken hij alleen, as ie iemand vindt, die het
hebben wil, want ze hebben er erge last van. Ze hebben een boekie en daar kenne
ze niet of, al verbrande ze het. Ze kenne het ook niet wegmake, want het komt
telkens weerom. Alleen kennen ze het kwijt, als iemand het hebben wil.”
Ik bedankte er dus voor, maar toe zei die vent: “As je ’t ken, dan ken je an zooveul
geld komme as je maar wille.”
Toe wier ik toch nieuwsgierig en vroeg: “Hoe dan?”
Nou, dan most ik een kat met huid en haar murf koken, en dan ’s nachts om twaalf
uur voor den spiegel gaan zitten, en naar een beentje zoeken op de tast af.
Zoodra ik het bewuste beentje tusschen me vingers had, zou er een stem komen,
die zegge zou: “Dat is het.”
En dan was me fortuin gemaakt.
Toe begreep ik dat het duivelswerk was, en moest ik er niks van hebben.
(J. Lof)296
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cbak0466 <mop> Jan Lof at 1525a
Daar was ers een domineeszoon en die wou niet oppassen. Dat toen gong hij naar
het buitenland. Een jaar of wat later kwam ie terug as een welgesteld heer. Zijn
vader vroeg hoe of dat kwam.
“Ja,” zei die, “ik heb een ambacht geleerd.”
Maar welk dat was, wou ie niet zeggen.
Toen noodigde de dominee den schoolmeester en andere voorname heeren op een
rookie en zei: “Jelui moet het maar ers uit hem zien te krijgen.”
Nou, dat lukte en toe bekende nie, dat hij had leeren stelen, en dus een dief was. En
hij beroemde zich erop, dat hij alles kon stelen waar het zich ook bevond, zonder
dat de lui het merkte.
Toe zei de schoolmeester, dat hij ƒ300 onder zijn stroo onder zijn bed had, en dat
ie toch welders zou willen zien, dat hij die stal.
Een dag of wat later hoorde de schoolmeester leven op zijn erf, en wat zag hij? Een
kerel die bij het dak opklom. Nou had de dominee gezeid, dat als ie hem snapte, hij
hem gerust dood mocht schieten, want dat hij zich over zijn zoon schaamde. De
meester schoot dus zijn pistool af, en toe viel de man na beneden. Het was evenwel
geen man, maar een strooien pop, die met een touw naar boven getrokken werd.
Toen de schoolmeester naar buiten gong om den dooien te begraven, merkte nie
dat ie zoo licht was. Hij haalde dus een lantaarn en zag dat het een stroopop was.
“Potdomme wijf,” zei die teuge zijn vrouw, “ik denk dat ie me bij ’t laif heb.”
Dus hij naar binnen, maar ja, toe was de ƒ300 al gevlogen.
Een dag of wat later zei de meester tegen den dief: “Dat is je gelukt, maar ik heb nog
drie paarden. As je die, zonder dat ik het merk, uit me stal haal, mag je het beste
houwe.”
“O, das niks,” zeidie.
De schoolmeester nam drie man aan: die mosten de paarde bewake en er uit
zecurigheid297 nog bovenop gaan zitten ook. ’s Avonds kwam er een oud vrouwtje,
die om nachtverblijf vroeg. Dat wouen ze niet geven. As ze dan maar in den
paardestal mocht slapen.
“Nou, vooruit dan maar.”
Toen ze een poosie gezete had, zei ze: “Ik ben zoo koud, dat ik neem een glaasie
genever.”
Dat daan ze ook.
Toe presenteerde ze heurlui ook. Nou, dat wouen ze wel. Maar daar was slaap-
goed298 in, dat een poos later zaten ze alledrie op paard te snurken.
Nou is het mijn tijd, docht de dief, want die was het ouwe vrouwtje. En hij tilde
degeen die op het beste paard zat eraf en zette hem op de stok die tusschen de
paarden is als afscheiding, en gong met het paard mee weg.
Een poos later hoorde nie dat een pastoor zijn testament gemaakt had en aan zijn
huishoudster een legaatje van ƒ500 gemaakt had.
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Die heb geld, docht ie: dat moet ik hebben.
Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn
eigen in met teer en rolde zich in de veeren. Toen ging ie naar de kerk in den toren
en begon de klok te luiden. Daar kwam de pastoor op af.
“Wie luidt daar?” vroeg die.
“Ik,” zeit ie: “Ik ben de engel Gabriël en kom je halen om naar de hemel te gaan.”
“Goed,” zei de pastoor,”ik ben bereid.”
“Ja,” zei de engel, “maar eerst moet je al je aardsche goederen, je geld enzoo,
afgeven, want dat heb je dus niet meer noodig.”
Dat daan de pastoor.
Maar toe zei de dief: “Er is ƒ500 te kort, die je an je huishoudster gegeven hebt.”
Toe schrok pastoor en docht: die weet alles.
Dus hij gong het halen.
“Accoord,” zei de dief: “Ben je klaar? Stap dan maar in deuze zak.”
Toen pastoor erin was, nam ie hem op den rug en gooide num in het eendenhok
waar hij gestolen had. Op het geschreeuw kwam de boer naar buiten en toe wier
verdikkie de pastoor nog as een dief afgeranseld.

cbak0467 <mop> Jan Lof at 1539
Er waren ers drie studenten en die besloten een boer beet te nemen. Ze verkleedden
zich als verkoopers en gongen na de markt. Toe kwam er een boer an met drie
kalven.
“Wat vraag je voor die drie ezels?” zei de eerste student.
“’t Bennen geen ezels,” zeide de boer, “’t benne koeien.”
Een poos later kwam ie voorbij de tweede student, en die vroeg weer: “Wat vraag
je voor die ezels?”
“Het benne geen ezels,” zei die weer.
Maar toen hij bij de derde kwam, en die weer vroeg wat hij voor de ezels hebben
most, docht ie: ik ben zeker in de war, dat hij verkocht ze voor ezelsprijs. Ik zel
maar zeggen dat ie ƒ90 kreeg in plaats van ƒ600.
Toe ie thuis kwam zeidie: “Vrouw, we hebben allemaal ezels in ’t land.”
Die begreep er niks van, maar toe ie alles verteld had, zei ze: “Jij bent de grootste
ezel, maar we zelle ze wel krijgen.”
Nou hiele ze ook bijen, dat hij met een pot honing na de markt, die de studente vast
zoue koopen voor derlui vak. Hij vulde evenwel de pot met stront en deed er een
laaggie honing op. En ja, het lukte.
De studente kochte de pot voor net zoo veel geld as hij voor zijn koeien had
moeten hebben. Maar toe ie weg was, en ze ers gongen snoepen uit de pot, merkte
ze dat ze belazerd waren. Zullie naar zijn huis.
Zijn vrouw zag heurlui ankome, dat die zei: “Man, hou je dood.”
Dat hij gong op de grond liggen. Die studente bekeken hem, maar hij was dood,



400 De volksverhalen

tenminste: zij zagge geen levensgeest meer in hem.
“Nou,” zeit er een, “dan moet hij toch nog wat honing hebbe.”
Dat die strijkt zijn broek af en gaat boven zijn gezicht zitten.
Toe dacht de boer: nou is het mooi genog. En bijt de student in zijn kont.
Die springt op en roept: “De dooden zijn weer levend geworden.”
En hij an de haal en de andere hem achterna.
(J. Lof)299

cbak0468 <sage> Jan Lof sinsag 796
De kraamheer, Jan Lof geheeten, gelooft niet aan die fabeltjes van vroeger, maar
dat is hem toch zelf overkomme en wel een keer of zeven achter mekaar.
Hij lag te slapen en toe werd ie wakker en toe was het net of er wat op hem zat, en
hij was doodsbenauwd, zoodat het zweet van hem afdroop. Duidelijk voelde nie
het bij zijn bienen opkomme en op lest tot aan zijn keel toe gaan, terwijl hij al
benauwder wier. Omdat hij niet bangelijk van natuur is, besloot hij toe te grijpen,
zoodat hij duidelijk voelde dat ie een kat tusschen zijn vingers had. Maar raar! Het
versmolt almeer en meer, zoodat ie op laatst niks meer over had. Toe voelde nie het
weer na beneden gaan na zijn bienen toe, hoorde nie een sprong en toe was het
over. Maar toe was ie toch wel bang! Dat hij docht: ik zel de dekens maar over me
halen.
En wat zag ie? Dat zijn deken netjes aan het voetenend opgerold lag. Nou heb ik
nog vergete te zeggen dat toe dat beest op zijn keel zat, het hel licht in de kamer
was, alhoewel er geen lichtjes brandde.
“Ze prate wel ers van de nachtmerrie; nou geloof ik daar niet an, maar ik denk toch
dat het zuk slag geweest is.”
(J. Lof)300

cbak0469 <sage> Jan Lof
Zijn oome Dirk van Vuure zag altijd van die doosmannetjes (doodsmannetjes):
dat benne van die witte gedaantes, die gezien worden een dag of wat voor dat
iemand sterft.
As er iemand stierf, dan zei Dirk: “Het verwondert me niks, want ik heb van de
week weer een doosmannetje gezien.”
(J. Lof)

cbak0470 <sage> Jan Lof sinsag 401
Vroeger stond er bij Monnikendam een oude boereplaats, waar nou die nieuwe
van Sluis staat. Nou, daar spookte het. Op een goeie dag kwamen er soldaten van
Hoorn, en die vroege om nachtkwartier, omdat ze al zoo ver geloopen hadden.
Dat konne ze niet krijgen, maar ze moste maar in de plaas gaan slapen. Dat woue
ze niet, dus bleve ze liever buiten.
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Maar één was er dan toch, die docht: ik zal het maar wagen.
Toe het ’s nachts twaalf uur werd, werd ie wakker door een erg leven boven zijn
hoofd, en toe kwam er een vrouw in ’t wit de trap af, en was de kamer hel verlicht.
“Je hoeft niks bang te weze,” zei ze, “as je maar belooft datgene te vervullen dat ik
heb nagelaten bij me leven.”
“Dat beloof ik,” zei die.
“Een pand erop,” zei ze.
Toe haalde hij zijn zakdoek uit zijn zak. Die pakte ze an en toe verbrandde nie
heelemaal.
Toe zei ze: “Ga nou maar mee naar boven.”
Toe wees ze naar beneden en zei: “Precies hieronder leit mijn geld begraven.
Eenderde is voor de gemeente, eenderde voor de meniste-gemeente301 en eenderde
voor jou.
De andere dag gong ie naar de burgemeester en vertelde het. Zij gonge graven en
vonden de peut.302 Toe wou de burgemeester alles houde, maar dat gong niet. Er is
toe een heel proces over geweest, maar hij heb het toch gewonne en zijn derde deel
gekregen.
(J. Lof)

cbak0471 <sage> Jan Lof sinsag 333
Dirk van Vuure heb, als hij ’s ochtens in ’t donker zat te melken, vaak een roode
hond gezien met vurige oogen, en dan stond zijn vee te trillen.
(J. Lof)

cbak0472 <sage> Jan Lof sinsag 2
Nou, uwe weet wel, dat in de kerstnacht om twaalf uur alle water in wijn verandert.
Nou was er es iemand, die had in de kroeg erg zitten zuipen en toe hem dat verteld
werd, had ie gezeid: “Dat verdom ik om te gelooven. De duvel mag me nek om-
draaien as het waar is.”
Op kersnacht gong ie op ’t water en proefde het.
Toe hoorde nie een stem die zei: “Het water is wijn, maar de man is mijn.”
En toe viel ie dood neer.
Ja, dat verspreken is ook een gevaarlijk werk.
(J. Lof)303

cbak0473 <sage> Jan Lof sinsag 591
In de Bellemeermolen (Belmermeermolen) woonde vroeger een moeder en
dochter. Die dochter had verkeering en die vrijer kwam zondagsavonds bij er
opzitten. Nou most ie altijd vóór twaalf uur de deur uit, en as ie dan op de weg liep,
liep er een kat maar al langs zijn beenen te strijken. Op ’t laatst kwam hem dat toch
verdacht voor, dat hij besloot, al batterde304 ze nog zoo, te blijven.



402 De volksverhalen

Dat doen ie dan ook, en toe zei ze: “Nou, blijf dan maar, maar je moet niks an me
doen.”
Toe het twaalf uur was, viel ze van haarzelf. Hij lag een zakdoek over der gezicht
en gong der moeder roepen, maar die lag ook buiten kennis. Die gooide nie een
laken over der kop, en gong toe weer naar zijn meissie toe. Toe zag ie dat een groote
brommerd al om er heen vloog.
Hij haalde de zakdoek weg, de vlieg vloog in de mond, en het meisje kwam bij. Hij
vertelde wat hij gedaan had, en wat ie gezien had.
Het eerste wat ze zei was: “En leit moeder nou nag met het laken op er kop?”
“Ja,” zeidie.
“O jemig,” zei ze, “dan is moeder dood, want de tijd is verstreken”. Het was
onderdehand twee uur geworden. Ze gonge kijke, en ja, moeder was dood.
Wat een rarigheid toch.
(J. Lof)305

cbak0474 <sage> Jan Lof sinsag 781
Mie Roele kon ook kolle; dat zel uwe wel ders ehoord hebben. Dat ben ze an de
weet ekomme toe ze ’s nachts op de paarde van Roode Kees Honingh reed; die
woonde op de ouwe boereplaas van Jan Wiltenburg, die nou gesloopt is.
Ze gonge onder het waaivat306 zitten met een kaars. Toen ze hoorde dat de kol an
de gang was, gave ze een trap tege het waaivat, dat toe was het in eens licht en toe
was ze betrapt.
Doe je dat niet gauw, strijk je bijvoorbeeld een lucifer an, dan is ze weg voor je ze
gezien heb. En wat zaggen ze nou? Een gedaante as van Mie Roele, maar toch ook
niet zooas ze in er gewone doen was. Omdat ze betrapt was, kon ze niet van het
paard ofkomme waar ze op zat te rije, en ze vroeg toe om het licht weg te halen.
Op lest liete ze derlui overhalen, maar toe most ze belove om net weg te gaan zoo
as ze gekome was.
Toe blieze ze het licht uit en zagge in de schemer net nog dat ze zich in een rot
veranderde en door het iergat weggong.
Zoo benne ze het te wete ekomme.
(J. Lof)307

cbak0475 <sprookje?> Jan Lof
Der ware ers drie studente en deervan was er ien, die niet an de opstanding ge-
loofde.
De andere twee zeiden op laatst: “Nou, as de dooden dan niet op kennen staan, dan
durf jij zeker wel op het kerkhof te gaan, ’s nachts om twaalf uur, en driemaal te
zeggen: ‘Sta op, gij dooden’.”
Dat dorst hij wel, dat toe gonge ze een weddenschap an. ’s Nachts gong hij erheen
en de andere met hem. Toen hij het tweemaal gezeid had, en het voor de derde keer



403De collectie Bakker

herhaalde, stond een oud vrouwtje, die op het graf van haar dochter had gebeden,
op. Door de schrik ging de student an de haal. De andere hem achterna.
Hij was heelemaal buiten westen. Wat ze ook dane, hoe ze hem ook zeie, wat het
geweest was, hij was niet te overtuigen, en op lest is ie krankzinnig eworre.
(J. Lof)

cbak0476 <mop> Jan Lof at 1735
Een pastoor wedde met een zijner gemeenteleden, wie van hen den ander het eerst
nieuwejaar zou wenschen. Toen klom het gemeentelid ’s nachts om elf uur in den
boom vóór het huis van pastoor.
Nou waren er in het luik voor het raam van pastoor van die halve maantjes, waar-
door het licht scheen, en hij binnen alles kon zien. Hij zag dat pastoor zijn broek
gescheurd was en zijn penis eruit hing. De huishoudster vroeg wat dat was.
Toen zei hij: “Dat is de paus.”
Toevallig was de huishoudster der rok gescheurd, en toen vroeg hij haar, wat dat
was, wat hij zag.
“Dat is Rome,” zei zij.
En toe ging de paus in Rome.
Om twaalf uur belde hij en toen pastoor voor kwam, zei hij: “Veel zegen in ’t
nieuwen jaar, dat heb ik eerlijk gewonnen.”
Maar pastoor wou niet betalen. Hij zei, dat het niet eerlijk was, dat de bedoeling
was dat, wie ’s morgens het eerst nieuwejaar wenschte, de weddenschap gewonnen
had.
“Zóó, ken je wel zóó vroeg kommen?” zei die.
“Wanneer was je hier al?”
“O,” zei de boer, “ik was hier al éér de paus in Rome was.”
“Hou je maar stil,” zei pastoor en gaf geld.
(J. Lof)308

cbak0477 <sprookje> Jan Lof at 676
Het bewuste verhaal van ‘Zee zaad, open u’ hoorde ik ook, maar als: ‘hocus pocus
pilatus, open u’. Overigens hetzelfde.
(J. Lof)309

cbak0478 <sage> Jan Lof sinsag 401
Bij Klaas Lodder spookte het.310 ’s Nachts werden de kasten open gegooid en
lagen alle kleeren over den grond. Wat dat nou voor rarigheid geweest is, weet ik
niet, maar mijn vader heb me dikwijls verteld, dat as hij ’s avonds na zijn kaart-
rondje ging, dat ie dan een roodbonte en een gele hond voor hem uit zag lopen, en
die dan plotseling verdwenen onder dien boom die nou nog op de werf van K.
Lodder staat. Het spijt me, dat het mijn grond niet is, maar als het mijn eigen was,
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liet ik toch die boom er es omhakken, want ik geloof stellig dat er nog geld onder
zit uit den Franschen tijd of zukkezijn.
(J. Lof)

cbak0479 <sprookje> Jan Lof at 38 & at 151 & at 156 & at 1159
Der was er es een koning en die had een dochter. Of die nou zoo lillijk was, of dat
er wat aars an mankeerde, dat weet ik niet, maar ze wou graag trouwen en er kwam
maar geen vrijer opdagen.
Dat begon er te vervelen, en daarom zei ze teugen er vader: “Je moste maar es een
advertentie in de krant zetten.”
Dat daan ie. Nou, der kwam niet veul op of, want gnappe jongens konne welders
aar portuur311 krijgen.
Maar op lest was er een jonge, kromme schoenmaker die docht: ik ken het wel ers
probeeren.
Hij gong er dan op of. Nou kwam ie onderweg een aap, zoo’n orang oetang zel ik
maar zegge, teugen. Die had een spijker in zijn poot, en die haalde nie er uit. Een
eindje verder zag ie een wolf: die zat met zijn poot in de spleet van een holle boom,
dat hij kermde van de pijn.
“Ik zel je helpe, maat,” zeidie, en hij maakte de wolf los.
Zoo kwam ie bij de koning.
Toe die die groote bochel zag, had ie er niks geen zinnigheid in, dat hij zei: “Je moet
maar tot morgen wachten, maat.”
En tot zijn bedienden zei die: “Breng hem maar waar ie hoort.”
Dat die brachten num in een hok waar een groote beer was.
Nou had ie - dat heb ik vergeten te zeggen - eer ie van huis gong een dik koord
meegenomen en een zak met suikerbolle en een zak met keisteentjes.
Toe ie in ’t hok kwam, docht ie: da’s lillijker, maar ik zel em wel lekker maken. Dat
hij gooide ers een suikerbol naar de beer, en al weer der’s een, dat de beer op lest
schik in em kreeg en teugen num begon te praten.
“Weer hoal je die?” zei de beer.
“Die hew ik niet ekocht,” zeidie, “die bak ik zelf.”
“Zoo,” zeit de beer, “hoe doen je dat?”
“Nou,” zeit ie, “dat wil ik je wels leere. Gaan dan maar legge.”
Dat de beer gong leggen, en toe bond ie met het koord zijn poote vast, en begon
hem met de keisteenen zoo hard op zijn bast te wrijven, dat het bloed er bij neer
dreup.
“Hou maar op,” zei de beer, “ik ken het al.”
De volgende morgen kwammen ze kijke hoe het met em was, en ze keke raar op toe
ie daar zoo gezond en wel zat.
“Kom maar mee, maat,” zeit de bediende en die bracht em naar de koning.
Zoo, docht die, das mis eweest, maar ik zel hem wel krijge, dat hij zei teuge zijn
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dochter: “Gaan jij maar met hem in de tuin wandelen, den zel ik de wilde beesten
los laten léte. Ze zelle jou niks doen, maar ze zelle hem wel te pakken neme.”
Dat gong an. Eerst kwame ze de wolf tegen, maar die daan niks. Toe kwamme ze
de aap teugen, maar die daan ook niks, en toe gonge ze met mekander op een bank
zitten.
Nou, hij zoende der dus, en hij aaide der dan, en op lest haalde nie er zoo lekker an,
dat ze der schik in kreeg. En zooals dat dan onder ons slag menschen ook gebeurt:
toe haalde ze met mekaar een grappie uit.312

Juist kwam toe de beer an. Die an de loop van heb ik jou deer, dat die op lest achter
zijn assem313 was.
“Wat scheelt jou?” zei de wolf, die dat zag.
“O,” zeit ie: “Die kerel van gister.”
“Nou, wat zou dat?” zei de aap: “Die hebbe wij ook ezien, maar dat is een goede
kerel.”
“Nee,” zeit de beer, “maar hij gaat zeker an ’t suikerbolle bakken.”
“Das vast,” zei de wolf, “want dan heb ik de spleet ezien waar ik in ezéte heb.”
“Ja,” zeit de aap, “en ik heb de spijker ezien die in me poot ezéte heb.”
Nou, het end van de grap was dat ze mekaar kregen.
(J. Lof)
(Aangezien dit verhaal een ouden trek heeft, heb ik de kraamheer over zijn verle-
genheid om het te vertellen heen gebracht, en hoop dat er nog wat van terecht te
brengen is.)

cbak0480 <sage> Jan Lof
De kraamheer is, zooals ik reeds zei, niet bijgeloovig. Hij gelooft onder andere
niet, dat met den dood alles uit is, maar wel dat er van die dwaalgeesten benne die
je het een of ander kenne bakken.
(J. Lof)

cbak0481 <sage> Jan Lof
Hij gelooft ook dat het thans heerschende mond- en klauwzeer van het vee reeds
voorspeld is, en wel in Openbaringen 16:10 of 16 in verband met Exodus 9:9-
10A.314

cbak0482 <mop> Jan Lof at 1697
J. Lof vertelde ook het verhaal van de drie Poepen.315

Zij vonden een man vermoord aan den weg, en gingen dat aangeven bij den burge-
meester. Zij kenden geen Hollandsch en hadden successievelijk opgevangen van
kinderen die hun nariepen de woorden: “Drie Poepen”, van een meid die zat te
melken: “Omme koe”, en van twee lui die stonden te praten: “Ja, je staat in je recht”.
Toen dan de burgemeester vroeg of ze ook wisten, wie het gedaan had, zei de een:
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“Drie Poepen.”
Waarom ze het gedaan hadden?
“Om een koe,” zei de tweede.
“Dan moet jelui hangen,” zei de burgemeester.
“Je staat in je recht,” zei de derde, en zoo hadden ze zichzelf aangegeven.

cbak0483 <sage> C. van de Nadort sinsag 1
Een turfschipper van Hasselt bracht over de Zuiderzee turf naar Broek.
In volle zee hoorde ze een stem, die zei: “Hier is de tijd, waar is de man?”
De knecht die het ook hoorde, spotte dermee en wou niet geloove dat het iets
beteekende.
Toen ze weerom gonge en ze op dezelfde plek kwame, viel de knecht overboord
en verdronk.
(C. van de Nadort)316

cbak0484 <sage> C. van de Nadort sinsag 486
Die zelfde schipper was op ’t Havenrak (een groote kom water in het dorp), toen
de torenklok juist vol slag sloeg. Daar was een verkeerde slag bij.
“Die kon wel ers voor mijn wéze,” zei die.
Een week later werd ie naar Amsterdam gebracht om geopereerd te worden voor
een beklemde breuk en is an de operatie bezwéke.
(C. van de Nadort)

cbak0485 <personal narrative> Jan Lof
Ja, die vroegere Bovenlanders317 kon je ook wel lol mee hebbe. Die ware veul
stommer as die Gelderschen die hier teugewoordig komme.
Toe ik zoo’n opgeschote jonge was, heb ik er welders geintjes mee uit ehaald. Ien
keer brocht ik ze met een praam nee het land. Toe ik goed en wel an land was, stapte
ik er uit, en gaf de schuit een zetje. Nou, toe had je em ers moete zien spartele teuge
wind.
Een aare keer had ik de plank over sloot erg eng elége.
Nou, nou gane zullie nooit ien voor ien der over, maar dan is het altijd: “Nou
moats, vooruut moar.”
En dan stappe ze allemaal over de plank. Dat was toe ook, en zullie alle twee te
water en klesnat.
Ien keer hadde ze et erop ezet om het van me te winne met maaie, dat toe ik in
schaftijd gauw een paar spijkers in het land estoke. Het duurde niet lang of hij
kreeg een blus in zijn zen318 en de aar ook. Toe kwam net de baas.
“Wat ben jullie voor kerels?” zeit ie, “Jelui schiete niet op. Ben jelui schoen-
makers?”
Dat ze krege nag een standje toe.
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Nooit heb ik meer elache as toe ze same in de hooiberg lagge te slape. Toe gaf ik
opiens een slag teuge het schot en maakte dat ik weg kwam. Zullie schrokke erg en
vloge na boite. Deer zagge ze natuurlijk niks. Toe krege ze ruzie en de ien verweet
de aar, dat die hem dat elappe had, dat op ’t lest raakte ze nog an ’t bakkeleien.
(J. Lof)

cbak0486 <mop> Jan Lof
Zoo was er dan ook ers een Poep, en die was nooit in Amsterdam eweest. Nou had
ie zijn tabaksdoos vergéte, dat hij loopt een tabakswinkel binne. Deer zat een aap
op de toonbank.
Nou wist hij niet, dat dat een aap was, dat hij zeit: “Jongeheer, geef mien ers een
half ons tabak.”
En metien leit ie een rijksdaalder neer. De aap neemt die en gooit die in de gleuf.
Toe de winkelier kwam, zeit ie: “Ik heb de jongeheer een rijksdaalder egéve: mag
ik nou de tabak hebben?”
“Ja, jij kenne alles wel zegge,” zeit de winkelier.
En toe ie anhiel, wier ie in zijn kraag epakt en de deur uit egooid.
Een eindje verder zag ie drie kleeremakers op tafel zitte, echte gedrochte met
groote bochels. Hij nam zijn stok en begon er op te ranselen.
“Zeg, wat mot dat?” zeie zullie.
“Ja,” zeit ie, “as ik ape zie, dan worde ik gallig, want die heb me rieksdaalder
gestolen.”
“Zeg, die kerel is gek,” zeide ze.
En toen werd ie zelf ers goed of eranseld.
Toe liep ie een horlogewinkel voorbij. Dat wist ie niet wat dat wazze, dat hij loopt
naar binne.
Deer hoort ie een getiktak, dat hij zeit teuge de horloziemaker: “Wat benne dat en
wat koste die?”
“Dat benne horlogies, en dat kost twintig, en dat dertig gulde” en zoo meer.
“Bij ons,” zeit ie, “ken je die wel voor vief cente het stuk kreege,” zeit ie.
“Zoo,” zeit de winkelier lachend, “den moet je me maar een zak vol brenge.”
“Das goed,” zeit de Poep.
En hij nee z’n boer en deer vult ie een zak met kikkers, want hij docht dat de beeste,
die ie had hoore lare,319 ook horloges waren. Hij deermee nee Amsterdam, stapt de
winkel deur en de binnekamer in, en schudt het heele zaakje op de grond leeg.
“Ben jij potdomme heelegaar gek?” zeit de horlogemaker, dat hij wier weer in zijn
nek enome en op de straat ekwakt, maar kreeg geen vief cente voor ’t stuk.
Toe zag ie een heel groot huis.
Deer stond ie zeker heel gek nee te kaike, want een heer die ankwam zei: “Wat wou
je, vrindje?”
“Ik stoa te kieke,” zeit ie: “Woone deer bove ook mensche?”



408 De volksverhalen

“Nou of het,” zei de heer, “ga maar mee.”
Zullie nee bove. De heer was erg vriendelijk en gaf hem een glaassie wien, maar dee
er wat rabarber in. Toe nag ien, en nag ien, dat op lest kon de Poep het niet uithoue
en wou op de trap zoo maar neer schijten.
“Hé, hé, baas, dat gaat zoo niet,” zei de heer: “As je het niet uit ken houwe, doen
het dan maar in je hoed en gooi het dan maar in de gracht.”
Dat daan ie, en toe kreeg ie z’n hoed vol.
Toe ie benéde kwam, riep de heer een bakker an en zei: “Zien je daar die vent? Die
heb een bol van je estole: hij heb hem nog onder zijn arm.”
De bakker hem achterna. Die grijpt toe en, nou, de rest begrijp je wel, dat toe kreeg
ie voor de derde keer op zijn verdommenis.
Dat is nou wel een viesch moppie, maar het is waar gebeurd.
(J. Lof)

12-11-1911

cbak0487 <sprookje> Jan Vet sinat 999
Der was er es een koning en die wou zijn zoon ers leeren wat of armoe was.
Dat hij zeit: “Nou moet je armoedig gekleed de wereld intrekken, den zel ik je wat
geld meegeven. As nou de helft op is, den moet je weerom keeren, den heb je altijd
genog om weer thuis te kommen.”
Toe de helft op was, daan ie dan ook zoo. Maar op een zekeren dag verdwaalt ie in
een bosch. Hij klimt in een boom en daar ziet ie een lichtje. Deer gong ie op an. Dat
was een groot huis. Een meid daan hem open, maar die huilde en keek leelijk.
“Waarom huil je zoo?” zeidie.
“Nou,” zeit ze, “ze zelle je vermoorden, hoor maar! Ze benne al an het mes te
slijpen.”
“Kan ik deer niet van afkommen?” zeit ie.
“Jawel,” zeit ze, “as je zwemme kenne wel. Dan moet je dat hooge venster uit in de
rivier springen, dan heb je niks geen last.”
Dat daan ie, maar toe ie an de overkant kwam, was het hartstikke donker en erg
koud. Het eenige wat ie zag was een kerk. Deer ging ie koud en nat op de kerke-
stoep zitten en viel in slaap.
Nou, je begrijpe hoe ie er de volgende dag uitzag. Toe kwam gevallig de school-
meester verbij.
Die zei: “Zijt ge van den duivel, ga van me; zijt ge van God, kom an me.”
“Nee,” zeit ie, “ik ben van God: ik ben die en die.”
Nou, toe hielp de meester hem en zoo is na veul weederwaardigheden, die ik je nou
allemaal niet ken opnoemen, bij zijn vader ekomme. Maar toe wist ie voorgoed wat
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armoe lijden was, want erg lekker had ie et niet ehad.
(J. Vet)320

cbak0488 <sage> C. van de Nadort
Te Schoorldam was iemand die water in wijn kon veranderen.
(C. van de Nadort)

cbak0489 <sage> J. de Vries
Met Sinte Margriet, of op een van die andere Roomsche feestdagen omtrent
dien tijd, gaan alle koeien om twaalf uur ’s nachts op hun zijde liggen.
(J. de Vries)

cbak0490 <sage> Jan Vet sinsag 61
Als een Volendammer ’s nachts leit te slapen in volle zee, den hoort hij vaak een
geluid alsof men aan zijn schip te timmeren en te breeuwen321 is. Dan haast hij zich
om thuis te komen, want dan is dat een bewijs dat zijn schip noodig op de helling
moet.
(J. Vet)

cbak0491 <sprookje> Jan Vet sinat 999
Vanmorgen amendeerde J. Vet het sprookje322 [...] aldus:
Bij den berm hoorde de koningszoon een stem die zei:

“Gaat ge voort,
Zoo wordt ge vermoord;

Gaat gij terug,
Dan geschiedt nog erger.”

Hij klom in den boom. Bij zijn vlucht door het venster moest hij alles achterlaten,
omdat het venster zoo nauw was. De schoolmeester vond hem doordien hij, voor-
dat hij naar school ging, den klok ging opwinden. Toen de schoolmeester hem had
opgenomen en vernam dat hij een koningszoon was, zond hij bericht aan den
koning. Deze kwam met gevolg en reed naar het roovershol. De waard en waardin
en de meid werden gevangen genomen. De koning wilde ze dooden, maar de
koningszoon vroeg genade voor de meid en trouwde later met haar. De school-
meester moest toen maar zeggen wat met de waard en waardin moest gebeuren.
Op zijn advies werden ze door zes paarden van elkaar getrokken.

En toen werden er veel huizen gebouwd,
En daarin werden veel menschen geteeld,
En die het laatst verteld heb, die leeft nog.

(J. Vet)
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cbak0492 <sprookje> Informant uit Gelderland vdk 777a* & at 1889e
Vondel Gaus is naar de maan gegaan op een Turksche boon die hard groeide,
en geretourneerd op haksel van stroo dat hij aan elkaar geknoopt heeft. Zoo is het
mannetje in de maan ontstaan.
(Dit fragmentarische verhaal hoorde ik van een Gelderschman)323

cbak0493 <sprookje> Informant uit Gelderland vdk 777a*
Een man die op zondag hout sprokkelde en, toen hij daarop attent gemaakt werd,
zei dat zondag of maandag voor hem gelijk was, is voor straf naar de maan verwe-
zen. Vandaar dat een mannetje met een houtmijt op zijn rug in de maan te zien is.
(Van denzelfden Gelderschman)

5-7-1912

cbak0494 <sage>
Een boer uit de buurt van Gouda heeft, toen hij ’s nachts naar huis reed, twee
naakte meiden met lang haar gezien die hem steeds volgden. Alleen door er flink
de zweep over te leggen, is hij haar ontkomen. Hij is van zijn leven nog niet zoo
bang geweest.

cbak0495 <sage>
Toen hij jong was, waren er drie getrouwde broers die bij een vierden man te
pandoeren waren geweest. Toen ze ’s avonds vroolijk en opgewonden naar huis
gingen, zagen ze ineens drie meiden die pret met elkaar maakten. Voor de grap
zetten ze die meiden na. Deze vluchtten op het kerkhof en waren plotseling als in
den grond verdwenen. Binnen een jaar waren alledrie een lijk.

cbak0496 <sage>
Bij een ziek kind vond men een kater in den wieg die elken avond terugkeerde.
Toen hij verwijderd werd, beterde het kind.
(Uitdam)

cbak0497 <sage> sinsag 586
Ook te Uitdam werd mij het verhaal gedaan van kinderen die appels kregen,
welke later in padden veranderden.

cbak0498 <sprookje> vdk 777a*
Het mannetje in de maan is gekomen doordat hij op een sterk groeiende spruitkool
is gaan zitten.
(Uitdam)
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cbak0499 <mop>
Een dominee in Edam, jaren geleden, was ongetrouwd en leefde met een huis-
houdster. Voor zaken moest hij op reis.
Toen hij weg was, had hij net een gevoel bij zich of iemand tegen hem zei: “Keer
terug.”
Dat deed ie. Thuis komende, zag hij dat zijn geheele huis verlicht was. Hij ontsloot
de deur en zag drie à vier kerels bij zijn huishoudster aan tafel zitten. Hij vroeg wat
ze moesten.
Nou, ze waren metselaars die aan de pastorie te werk waren, en nu waren ze bij de
huishoudster op een kopje.
Hoe ze dan binnen gekomen waren?
Wel ze waren langs de leer door het zolderraam geklommen. Dominee gaf bevel
aan zijn huishoudster om ze goed te tracteeren. Dat gebeurde.
Op ’t laatst zeidie: “Nou menschen, ik heb slaap. Nou most jelui maar gaan.”
Dat was goed, maar hoe ze ook smeekten: ze moesten den zelfden weg weerom, die
ze gekomen waren.
Toen ze alle vier op de leer stonden, gooide dominee de leer om en braken zullie
der nek.
(Uitdam)

10-2-1913

cbak0500 <sage>
Werkgeesten maken een patiënt ’s nachts onrustig als hij slaapt. Hij zaait, maait,
hamert enzovoort dan voortdurend, juist zooals hij het overdag gedaan heeft.
(Broek)

cbak0501 <mop> at 1833d
Een boer kon het Onze Vader niet leeren.
“Nou,” zei dominee, “laten we dan naar den stal gaan. Nou noem je de eerste
Onze Vader, de tweede Die In De Hemelen Zijt, enzovoort.”
Dat ging aan, en de boer kende het gebed pront.
Na eenigen tijd kwam dominee terug.
“Nou,” zeidie, “ken je het nog?”
“Jawel,” zei de boer.
Ze gingen naar de stal en de boer begon: “Die In De Hemelen Zijt.”
“Hé hé,” zei dominee, “je vergeet Onze Vader.”
“Nee, nee”, zei de boer, “die vergeet ik niet, maar die heb ik verkocht.”
(Broek en Zaan)
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1-3-1913

cbak0502 <mop> Informant uit Ilp at 1385 & at 1384
Vandaag hoorde ik toevallig weer twee sprookjes.
Een man had een vrouw, die zeer dom was. Hij was boer en wilde graag zijn land
bebouwen, maar had geen geld voor zaad. Wel had hij een koe en een kip. Die zou
zijn vrouw voor hem markten. Onderweg ging zij bij een bakker aan.
“Wat vraag je voor de koe?” vroeg deze.
Toen noemde zij de prijs voor de kip, waarop de koop dadelijk werd gesloten.
Voor de kip vroeg zij verder de prijs van de koe, waarop de bakker natuurlijk niet
inging.
Zij gong dus naar de markt, maar zonder dat het haar natuurlijk lukte de kip te
verkoopen. In den weeromreis ging zij bij den bakker aan en vroeg of zij daar
mocht overnachten, omdat zij met dat beetje geld niet thuis durfde komen.
Zij mocht dat, maar toen zij sliep, begoot de bakker haar met stroop en rolde haar
in de veeren.
Wakker geworden, hield zij zichzelf voor een vreemden vogel en vroeg telkens:
“Ben ik het nou, of ben ik het niet?”
Thuisgekomen klom zij dus op het dak om te zien of zij vliegen kon. Haar man,
haar ziende, hield haar voor een vogel.
Toen riep zij: “Schiet niet, want ik ben het, je vrouw.”
Zij klom toen naar beneden en bekende wat gebeurd was.
De man werd kwaad, liep het huis uit en zei: “Ik kom niet weerom, of ik moet er
nog een paar vinden die grooter uilskuikens zijn dan jij.”
Hij ontmoet dan een vrouw, die met een zeef water in huis draagt om den zon in
haar huis te krijgen, daarin niet slaagt en honderd gulden uitlooft voor iemand die
haar daaraan kan helpen.
Hij zaagt dan een gat in den muur, en zegt: “Dat is nog grooter uilskuiken dan mijn
vrouw”, als hij voor zijn moeite de ƒ100 krijgt.
Later ontmoet hij een vrouw die haar man helpt verschoonen, geen gat in het hemd
heeft gemaakt en hem dus, bij het rukken en scheuren om het hemd aan te krijgen,
veel pijn doet. Ook hier wordt ƒ100 uitgeloofd, knipt hij een gat in het hemd en
heeft de derde uilskuiken gevonden, waarop hij maar weer naar huis keert.
(Een variant, opgeteekend uit den mond van een Ilper.)324

cbak0503 <mop> Informant uit Broek at 1366a* & at 1375
Als gevolg van een gesprek, dat de vrouw meest den doorslag geeft bij de besluiten
van een man, vertelde mij een Broeker boer het volgende.
Een rentmeester vertelde aan een landeigenaar, dat zijn boeren ontevreden waren
en allerlei veranderingen en verbeteringen wenschten.
“Och,” zei hij, “mijn boeren zijn best tevreden, maar hun vrouwen die lappen het
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dat zij klagen.”
De rentmeester gaf dit niet toe en toen zei de landheer: “Goed, ik zal ze met een
eenvoudig ding op de proef stellen, en als ik één boer vind, wiens vrouw den
doorslag niet geeft, zal ik de veranderingen aanbrengen.”
Hij ging dus met den rentmeester naar den eesten boer en vroeg: “Wat heb je liever
van mij: een langen turf of een paard.”
“Een paard natuurlijk.”
“Wat moet het wezen: een driejarige of een vijfjarige?”
“Een vijfjarige,” zei de boer, “want die is makker.”
“Wel nou,” zei de vrouw, “dat is ook wat. Zoo’n beest is gauw genog oud, en een
driejarige is gauw vijf jaar: ik nam een driejarige.”
“Best,” zei de boer, “dus een driejarige.”
Daar was het dus mis.
Toen naar nummer twee. Zelfde vraag. Eerst hetzelfde antwoord. Bij de vraag
drie- of vijfjarig, kreeg de boer ook zijn zin, maar toen de landheer vroeg of het een
zwarte of een bruine moest wezen en de boer een zwarte verkoos, wou de vrouw
een bruine hebben, omdat buurman ook zoo’n mooien vos had. Zij kreeg weer
haar zin, dus was het weer mis.
Zoo ging het bij alle, dat de landheer won de weddingschap en bracht geen verbe-
teringen aan.

1915

cbak0504 <sage> sinur 92a
Mij werd verteld dat het roodborstje een roode borst heeft, omdat het aan den
doornenkroon van Jezus pikte en zich daarbij verwondde.
(Uitdam)

cbak0505 <mop> at 1750a
Een pastoor had een huishoudster, een knecht, Jan geheeten, en een hond. Nu
hoorde hij dat ergens in een klooster de honden spreken geleerd kon worden, wat
ƒ100 moest kosten. Hij stuurde derhalve Jan met den hond en ƒ100 daarna toe. Jan
verkocht evenwel den hond en verbraste de ƒ100. Een poos later moest Jan naar
het klooster om te zien hoever de hond gevorderd was. Toen hij terug kwam,
vertelde hij, dat de hond reeds sprak en gevraagd had, of die leelijke huishoudster
nog bij pastoor was. Toen hij zei van wel, wilde de hond niet mee, dus moest hij
hem wel achter laten en zou het nog ƒ100 moeten kosten. Een poos later zond
pastoor hem weer heen met het verlangde bedrag. Weer kwam Jan zonder hond
terug. Toen pastoor de reden daarvan vroeg, vertelde Jan, dat de hond zoo spraak-
zaam was en in den trein zulke leelijke dingen van pastoor en de huishoudster
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vertelde, die hij beweerde zelf gezien te hebben, dat Jan het maar het wijste vond
hem in de eersten vaart de beste te verdrinken. Hij kreeg toen nog een belooning
voor zijn trouw.
(Naar mondelinge mededeeling van iemand, die dat verhaal in een Groningsche
courant van dit jaar (1914) had gelezen)

5-4-1916

cbak0506 <mop>
Een boer had drie zoons. Die wilden gaarne de wereld bekijken. Na lang aanhou-
den gaf hun vader hun geld daarvoor, en togen zij op weg. Al heel gauw raakten ze
aan den zwier en in een korten tijd was dit op, zonder dat ze nog veel gezien
hadden.
Toen moesten ze natuurlijk huiswaarts, maar ze begrepen wel, dat vader erg boos
zou zijn als hij achter de waarheid kwam. Daarom bedachten zij een list. De eerste
zag een koe in het zand pissen, de tweede zag een ekster in een notenboom en de
derde zag riet dat zoo hoog was dat het tot aan zijn mond reikte.
Toen ze nu thuis kwamen en vader vroeg: “Wat heb jelui gezien?”, zei de eerste:
“Koea pissa zanta”, de tweede “Extraboomanota” en de derde: “Rietammonda”.
Vader stond perplex en de buren die aan kwamen loopen eveneens, toen hun niets
in de ooren klonk dan het telkens snel herhaalden: “Koea pissa zanta extrabomanota
rietammonda.”
Vader vond dus het geld goed besteed.
(Broek)
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1903

cbak0507 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 513
Een heer bemerkte dat men iederen nacht met zijn boeier voer. Wat hij ook deed,
of hij sterke touwen en dikke kettingen nam om de schuit vast te leggen het baatte
hem niet. Hij beval zijn knecht daarom ’s nachts in het schip te waken. Precies
twaalf uur hoorde die een vervaarlijk gestommel en een oogenblik daarna stoof het
schip door de baren. Weer eenige oogenblikken later lag het schip stil en hield het
leven op. De knecht waagde het toen te gaan kijken en zag dat hij in een ander land
was. Van een schildwacht vernam hij dat hij in OOST-INDIË was. Hij plukte een
paar sinaasappelen en ging weer in het schip. Hetzelfde leven als te voren herhaalde
zich, weer bewoog het schip zich en lag weer stil. De knecht stoof naar boven en
had juist nog tijd om met zijn mes een naakte vrouw die op het dek zat te verwonden.
Den volgenden dag vertelde hij zijn heer de bevinding en liet als bewijs de sinaas-
appelen zien. Dan is mijn vrouw een kol, zei daarop de heer, want hoewel zij van
nacht niet uit mijn huis geweest is heeft zij toch in haar slaap een bloedende wond
aan haar derrière gekregen. De knecht was trotsch op zijn reis en zijn ontdekking
en zette de sinaasappelen op zijn hoed. Dit nam de kol zoo kwalijk, dat zij hem liet
weten dat zij zich zou wreken. Een poos later is hij bij het zeilen verdronken.1

cbak0508 <sage> sinsag 545
Een molenaar moest om zijn molen te bereiken steeds over een water. Op een
goeden keer was er geen schuitje, toen hij met zijn meisje den molen zou bezoeken.
Hij wilde haar dragen doch dat verkoos zij niet. Eensklaps liep zij over het water
en haar muiltjes kletterden op het zilte nat. Dit trok de molenaar zich zóó aan dat
hij ziek werd. Gedurende de ziekte kwam telkens een kip al kakelende de kamer in.
Dit vertrouwde hij niet. Hij vroeg en verkreeg een bijltje bij zich in het bed en
gooide daarmee naar de kip. Deze vloog gillend weg. Den volgenden dag hoorde
hij dat zijn meisje haar been had gebroken. Hij wist thans dat zijn meisje een kol
was en verbrak het engagement.2
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cbak0509 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 591
Een jongen vrijde naar een meisje. Hij vroeg en kreeg permissie om ’s avonds als
de ouders naar bed waren nog een poos bij haar te mogen opzitten, maar onder
voorwaarde dat hij voor twaalven zou vertrekken. Eens verlaatte hij zich bij onge-
luk. Klokslag twaalf viel zijn meisje flauw, werd marmer wit en wat hij ook deed
er was geen leven in te krijgen. Hij bedekte daarop haar gelaat met een zakdoek en
ging de ouders waarschuwen. Die namen de zaak heel kalm op en raadden hem
alleen aan den zakdoek weg te halen. Dat vond hij vreemd en wou er dus eerst
gaarne meer van weten. Toen hij goed keek zag hij een bromvlieg al om den
zakdoek heenvliegen en toen hij dien verwijderde, vloog de vlieg in den mond van
het meisje, dit begon teekenen van leven te geven en was na een korten poos weer
normaal. Zij was blijkbaar een kol, de vlieg haar geest en de jongeling had verder
geen lust in het huwelijk.3

cbak0510 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 685
Op drie verschillende manieren, doch in hoofdzaken overeenkomend werd mij
medegedeeld hoe iemand de kunst verstond om een kaarteblad, klaverenboer, om
een flesch jenever uit te sturen. Terwijl het kaarteblad op tocht was viel de man
bewusteloos neer of was aan allerlei aandoeningen ten prooi. In enkele minuten
keerde klaverenboer terug en had dan groote afstanden afgelegd. Niet zoodra
kwam de kaart met de flesch in de kamer of de man begon te zuchten en kwam
weer bij.4

cbak0511 <sage> G. Eysker sinsag 531
Interessant is vooral ook het verhaal van een schippersknecht uit HOORN, die
lichamelijk steeds achteruit ging. Op de een of andere wijze kwam hij tot de
overtuiging dat zijn vrouw hem bekolde. Hij deed daarom alsof hij uitging maar
verborg zich in een kast, en wat zag hij nu? Klokslag 12 uur haalde zijn vrouw een
doos uit de kast waarin een poppetje. Dit poppetje stak zij eerst in het hoofd,
daarna in de voeten, toen in de oogen en daarop in de enkels

2 4 3 1
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en zoo vervolgens, al meer en meer van weerszijden de plaats van het hart nade-
rend. Hij heeft haar toen overvallen en doos met pop verbrand en dat was maar
goed ook, want had hij afgewacht tot zij in het hart gestoken had dan zou hij
onherroepelijk gestorven zijn. Natuurlijk vroeg hij echtscheiding aan.5

cbak0512 <sage> Informant uit Beets sinsag 545
Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer
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gaan werken op een afgelegen stuk land, dat bovendien slechts over water te berei-
ken was. Hij had daar weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zijn eten kon
krijgen. De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte, dat zij dan
wel zorgen zou, dat zijn middagmaal op tijd kwam. Hij ging er dus heen. Op
etenstijd stond plotseling zijn meisje voor hem met een ijzeren potje met eten,
zonder dat hij haar had zien aankomen, zonder dat er een schuitje was of iets van
dien aard. De volgende dagen hetzelfde spel. Dit trok hij zich zoo aan, dat hij
eenige dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en hij bemerkte niets
bijzonders aan haar. Hij herstelde, doch op zijn ziekbed had zich bij hem het idee
vastgezet dat hij, het kostte wat het wilde, de oorzaak van het vreemde geval zou
ontdekken.
’s Avonds, toen het goed donker was, ging hij er alleen op uit. Bij de boerenplaats
gekomen, zag hij een lange witte gedaante onbewegelijk staan. Hij ging er heen en
ontdekte dat het zijn meisje was. Hij sprak haar aan, doch kreeg geen antwoord.
Hij vroeg, wat zij daar moest doen, hoe zij er kwam, enzovoort zonder dat er eenig
leven of beweging in haar kwam. Toen werd hij boos, gaf haar een klap, doch
zonder resultaat. Ten slotte pakte hij haar beet en kwakte haar languit op den
grond, wat zij toeliet zonder zich te verroeren. Zij was als een levenlooze plank.
Hiervoor had hij al zijn moed noodig gehad; doch thuis gekomen werd hij ten
tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den
vorigen avond, maar zij hield zich of zij nergens van wist. Ten slotte kwam er uit,
dat zij in den slaap haar schouder bezeerd had, en eindelijk bekende zij, dat in den
slaap haar geest het lichaam verliet en ronddwaalde. Zij beloofde hem, dat zij hem
geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust had met een kol te trouwen,
heeft hij de verkeering afgebroken.6

1922

cbak0513 <sage> sinsag 401
In een boerenplaats te ZUIDERWOUDE spookte het. Het huis stond al lang leeg en
toch brandde er iederen avond licht en hoorde men van uit de verte geluiden, want
er dicht bij komen durfde men niet. Eindelijk verstoutte zich iemand om er ’s
avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen voor de ramen hingen, kon hij van
buitenaf zien, dat in het woonvertrek vier personen zaten te kaartspelen.
Bevend riep hij: “Wie zijt gij, mensch of geest, en wat moet gij hier doen?”
Het antwoord luidde: “Wij hebben al lang op je gewacht, hier op deze plek ligt geld
begraven, neem dat, dan kunnen wij wegblijven. Eén derde is voor jou, één voor de
armen van ZUIDERWOUDE en één derde voor de doopsgezinde gemeente te
MONNIKENDAM.”
Hij heeft aan hun verzoek voldaan en het spoken is opgehouden.7
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cbak0514 <sage> Ch. Broek sinsag 435
In een ander verhaal, uit PRINSENHAGE afkomstig, spookte het op de plek, waar
iemand zelfmoord had gepleegd. Bij nader onderzoek vond men daar een doode
rat. Men heeft die verwijderd en het spoken is opgehouden.8

cbak0515 <sprookje> J. Visser at 720
JANTJE moest mosterd halen voor zijn stiefmoeder bij het glazen bruggetje. Hij
versnoepte de centen, die hij had meegekregen en kwam zonder mosterd thuis.
Daarop beval zijn stiefmoeder hem zijn handje op het hakblok te leggen.
Toen hij dat gedaan had, nam zij een bijl en sprak: “Hak af, hak af, heele JANTJES

handje af” en hieuw ook werkelijk dat lichaamsdeel af.
Zoo sprak en handelde zij met al zijn lichaamsdeelen, terwijl zij ten slotte zijn
hoofd afsloeg. Toen kookte zij soep daarvan en liet die door de huisgenooten
opeten. Zijn zusje LEENTJE verzamelde de beentjes en begroef die bij den linde-
boom. Terwijl ze daarmee bezig was, kwam er een vogeltje en zong:
“Mijn zusje LEENTJE

Graafde mijn beentje
Onder dezen lindeboom,
Waar alle vogeltjes koom.”
Dan vliegt het beestje weg en begeeft zich naar een bakker, een poppenkraam, een
goudsmit en een steenhouwer. Het koopt daar achtereenvolgens een krentenbol,
een pop, een horloge en een molensteen. Zoo toegerust gaat het op den schoor-
steen zitten en zingt weer: “Mijn zusje LEENTJE” enzovoort.
Als de meid komt luisteren geeft het haar den krentenbol en zingt dan weer: “Mijn
zusje LEENTJE” enzovoort, waarna zijn zusje verschijnt en de pop krijgt. Weer
zingt het vogeltje: “Mijn zusje LEENTJE.”
Nu hoort zijn vader het en komt nader en krijgt het horloge.
Nog blijft het zingen van: “Mijn zusje LEENTJE” enzovoort. Nu komt de stiefmoe-
der, begeerig om ook zoo’n mooi geschenk te ontvangen, onder den schoorsteen
luisteren. Nauwelijks staat ze daar, of het vogeltje gooit den molensteen naar
beneden, waardoor zij verpletterd wordt. Daarop vliegt het heen.9

cbak0516 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 781
Een oude man van 90 jaar deed mij daarvan10 de volgende vertelling:
Mijn grootmoeder heeft met de nachtmerrie het volgende beleefd. Zij had een
mooie bles, waar ze wel ƒ800 voor kon krijgen, maar ze wou hem nog een paar jaar
houden om er een veulen van te telen. Na een poosje begon het beest raar te doen.
Iederen nacht maakte het een leven van geweld en was ’s morgens doornat van ’t
zweeten. Een buurman kwam op de gedachte, dat dat wel eens door de nachtmer-
rie kon komen. Ze besloten dus te waken. Ze sloten de deuren, stopten alle naden
en reten goed toe en gingen zelf met een licht onder de karn zitten. Midden in den
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nacht begon het paard een geweld te maken van heb ik jou daar. Op eens sprongen
ze voor den dag, want dat moet je doen, anders is-ie weg, en wat zagen ze nou?
Onze eigen buurvrouw (een weduwvrouw met vijf kinderen) zat boven op het
paard.
“Ja buur,” zei ze, “nou ben ik in je macht en nou kan je me overal naar toe sturen,
waar je maar wilt. Begeer je dat ik elken nacht op het haantje van den toren zal
zitten, dan moet ik dat doen, maar ik hoop dat je genade voor mij zult hebben en
dat je zult wenschen, dat ik iederen nacht bij mijn kindertjes moet blijven, dan zou
je me meteen een grooten dienst bewijzen.”
Nou mijn grootmoeders buurman was een zeer verstandige man en godsdienstig
ook, dat, die heeft dadelijk een mooi gebed gedaan en gesmeekt dat ze voortaan bij
haar kindertjes mocht blijven. Ze was toen erg dankbaar en het paard werd beter.
(Mijn zegsman was een UITDAMMER, wier grootmoeder op TERSCHELLING woonde).11

cbak0517 <sage> C. Bakker sinsag 61
Nachtwerkertjes. Die hoorde men aan de ZAAN, ’s nachts als er storm in aantocht
was. Zij waren voorboden van het vele werk, dat voor de timmerlieden op handen
was, als door den harden wind schade werd toegebracht aan de vele molens, die er
in mijn jeugd nog stonden.12

cbak0518 <sage>
JUFFROUW HANDENLOOS was plaagziek van natuur. Zij was in ’t spel, als een deur
zonder bekende oorzaak open ging. In ZUIDERWOUDE betitelde men haar met den
naam van LOR of LORD DE KAPPENSTIJFSTER. Haar naam mocht niet overluid ge-
noemd worden. Toen een jong meisje dat toch deed, toen er een kastje open-
sprong, kreeg zij een gevoeligen klap om de ooren.13

cbak0519 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 66
Klaboutertjes waren daarentegen goedig van natuur. In den nacht verrichtten zij
voor de menschen, in wier huis ze hun intrek hadden genomen, veel nuttigen
arbeid. De vrouw des huizes zette dan uit dankbaarheid ’s avonds een schoteltje
melk voor hen klaar onder den schoorsteen en ’s morgens was dat uitgedronken.
Zoo was er in ZUIDERWOUDE een boerenplaats, waar ze geregeld kwamen. Uit
ondeugd heeft iemand toen petroleum in hun melk gegooid. Den volgenden dag
vond men het schoteltje onaangeroerd en lag er een briefje bij, waarop stond:

“Klaboutertjes zijn eten weg,
Klaboutertjes zijn zegen weg.”

Sinds dien tijd heeft men ze nooit meer gezien.14

cbak0520 <sage> C. Bakker
De BULLEBAK (ZAANSTREEK) of Okkerman of Krolleman (BROEK en omstreken),
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hield verblijf in ’t water. Hij trok kinderen, die zich te dicht aan den kant waagden,
tot zich in ’t water, lokte ze dan naar zijn verblijf door ze allerlei moois, als lichtjes
en sterretjes, te laten zien.15

cbak0521 <sage> J. Lof sinsag 2
Volgens de overlevering verandert in den kerstnacht water in wijn. Een spotter
wilde dat niet gelooven en zwoer bij hoog en laag, dat hij dat wel eens zou willen
zien. De omstanders hielden hem aan zijn woord en in den nacht van 24 op 25
december begaf hij zich met een schuitje op het KERKEE, een water bij ZUIDERWOUDE.
Niet lang had hij gevaren of men hoorde een stem, de volgende woorden zeggen:

“Het water is wijn,
Maar de man is mijn.”

Het schuitje sloeg om, de man geraakte te water en men heeft hem nooit weerge-
zien.16

cbak0522 <sage> C. van de Nadort sinsag 1
Een schipper uit HASSELT bracht turf naar hier. Hij hoorde bij MARKEN duidelijk
een stem, die sprak: “Hier is de tijd; waar is de man?”
Hij vertelde dit aan zijn knecht. Deze geloofde er niets van en spotte er zelfs mee.
Op de weeromreis viel de knecht over boord, juist op de plaats, waar op de heen-
reis de stem vernomen was.17

cbak0523 <sage> D. Schuurman sinsag 32
Zeemeerminnen. Volgens de overlevering is er één daarvan in de PURMER gevan-
gen, en met den visscher, die haar in zijn netten verschalkte, getrouwd.18

cbak0524 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 487
Een oude UITDAMMER heeft, toen hij van HOLYSLOOT naar UITDAM ging, gezien dat
de lucht vuurrood werd en hel verlicht. Dat licht werd al smaller en smaller, tot het
per slot van rekening een smalle strook werd, precies gelijkend op een sabel met
een gevest. Kort daarop is een bloedige oorlog uitgebroken (opgeteekend in 1903).19

cbak0525 <sage> Meisje uit Monnikendam sinsag 542
Een inwoner van MONNIKENDAM werkte op NIEUWENDAM. Dagelijks ging hij met
enkele kameraden te voet daar naar toe, om ’s avonds langs den zelfden weg terug
te keeren. Eens werden ze op den MONNIKENDAMMER JAAGWEG tusschen BROEK en
MONNIKENDAM overvallen door een onweersbui. Op eens zagen de kameraden
hoe een hand op den schouder van hun makker werd gelegd, hoe hij daardoor werd
beetgepakt, opgenomen en in de vaart gesmeten. Slechts met groote moeite gelukte
het hem te redden. (Mij verteld door een meisje uit MONNIKENDAM).20
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cbak0526 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 21
Geesten in het gras. Een UITDAMMER boer had kalveren naar DURGERDAM gebracht
met den bakwagen. Op de thuisreis sprong plotseling een naakte vrouw uit het
gras van den zeedijk achter op den bakwagen. Toen hij omkeek sprong zij in zee.21

cbak0527 <sage> Informant uit Uitdam sinsag 21
Een andere boer daar ter plaatse22 zag een zelfde verschijning bij het hooien. Toen
hij zijn vork in een hoop hooi stak, sprong een naakte vrouwspersoon daar uit,
klom over den zeedijk en sprong daarna in zee.23

cbak0528 <sprookje> vdk 1191a*
Een arme ZUIDERWOUDER boer had een oude bouwvallige woning en geen geld om
die te laten herstellen. Toen hij daarover liep te piekeren, kwam er een heer naar
hem toe, die hem een nieuwe boerderij beloofde, als hij hem het kostbaarste, dat hij
bezat, daarvoor in de plaats gaf. Hij ging daar op in, omdat hij aan aardsche dingen
dacht; maar thuis gekomen, gaf zijn vrouw als haar meening te kennen, dat wel
eens zijn ziel bedoeld kon zijn en die royale mijnheer waarschijnlijk niemand
anders was dan de duivel. Natuurlijk werd nu de dominee geraadpleegd. Deze ried
aan om dien nacht op te blijven, in den BIJBEL te gaan lezen en zich door niets of
niemand daarvan te laten afleiden. Te middernacht verscheen de onbekende heer,
heide, timmerde, metselde, dat het zoo een aard had, zoodat in korten tijd een
nieuwe boerderij uit den grond verrees. Onderwijl poogde hij op allerlei manieren
met den boer een gesprek te beginnen, of zijn aandacht af te leiden, maar de boer
bleef rustig doorlezen. Met het krieken van den morgen, toen nog slechts een paar
planken geslagen moesten worden, moest de duivel onverrichter zake aftrekken en
de boer was gered.24

cbak0529 <sage> D. Schuurman sinsag 905
Op de plaats van JURRIE H. werd vroeger erg gedobbeld. Nu hadden ze op een
avond goed gedronken en gebrast en toen kwamen de dobbelsteenen voor den dag.
Een gooide met twee dobbelsteenen twaalf; dus het hoogste wat je kunt gooien.
De ander werd kwaad en riep toen hij de steenen neergooide: “Er uit dertien!”
En wat wil het geval? Er vloog een brok van den dobbelsteen af, zoodat er tweemaal
zes oogen en dan nog één, dat is dertien op het bord lagen. Hij won dus. Ze zeggen
wel dat toen de duivel onder de tafel zat; ten minste na dien tijd spookte het er.
(In 1901 in BROEK IN WATERLAND door mij uit den volksmond opgeteekend)25

cbak0530 <sage> Informant uit Zuiderwoude/Uitdam (roeiers) sinsag 906a
Een ergen hekel heeft men hier aan verspreken, d.i. bij beloften zijn naam26 of zijn
hulp inroepen, want dat is gevaarlijk. In twee door mij opgeteekende verhalen uit
UITDAM en ZUIDERWOUDE hadden verstokte kaartspelers beloofd vóór midder-
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nacht thuis te zijn.
“Zoo niet, dan mocht, pot hier en gunter, de duivel hen halen.”
Verdiept in het spel vergaten zij hun belofte en konden slechts door bovenmense-
lijk hard schaatsen te rijden, juist met den laatsten slag van twaalven in huis sprin-
gen, zonder de schaatsen te hebben durven afbinden.
“Dat is je geluk,” hoorden ze toen achter zich roepen, en beiden zijn langdurig ziek
geworden.27

cbak0531 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 21
Een stierenleider, die bij avond huiswaarts keerde, kon plotseling het dier niet
verder tot voortloopen bewegen. Naar de oorzaak zoekende zag hij een naakte
vrouw op de leuning van de ADAMMER BRUG (tusschen ZUIDERWOUDE en BROEK)
zitten. Toen zij daarvan af, in ’t water was gesprongen, durfde de stier weer verder
gaan.28

cbak0532 <sage> Jacob Beets Dirkszoon sinsag 502
Uit den mond van een UITDAMMER heb ik het volgende verhaal opgeteekend:
Aan de ZUNDERDORPER GOUW dansten ’s avonds zeven katten poot aan poot. Daar
spookte het namelijk. Op een avond moest mijn overgrootvader, SYMON B., naar
ZUNDERDORP en kwam daar langs. Hij zag de katten in de rondte dansen en toen ze
hem in ’t oog kregen, zongen ze.
“GOUWE, GOUWE, GOUWE

SYMON in den ketel douwen.”
Eindelijk riepen zij hem en zeiden dat hij met hen mee moest dansen.
“Dat wil ik wel,” zei hij.
Dus hij gaf hun een hand.
“God, God,” zei hij, “wat heb jelui kouwe handen!”
Voort waren ze! omdat hij God gezegd had; dat kunnen kollen niet hooren. Toen
zag hij dat ze om een gouden avondmaalsbeker gedanst hadden. Hij heeft dien
beker mee genomen en hem gegeven aan de kerk te ZUNDERDORP of
SCHELLINGWOUDE, dat weet ik niet precies meer, maar ze zeggen dat hij daar nog
bewaard wordt.29

cbak0533 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 544
Op URK was een kind van twee-en-half jaar zoek. De moeder liep radeloos het
eiland rond, maar kon het nergens vinden en niemand had het gezien. Diep be-
droefd kwam ze eindelijk weer in huis terug. En wie zat daar bij de tafel? Het
vermiste kind!
“Maar liefje, waar ben je al dien tijd geweest?”
“In de stoof, moeder!”
Je begrijpt dat de moeder schrok.
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“Maar kind, hoe kwam je daarin? Je bent toch veel te groot?”
“Niet waar, moeder, dat heeft OOTJE me geleerd.”
“Hoe dan liefje?”
“Nou moeder zóó” en op eens maakte het kind zich al kleiner en kleiner, tot het
net in de stoof paste.
OOTJE was een buurvrouw, die kollen kon. Ze heeft het kind toen weer ontkold,
maar hoe ze dat gedaan heeft, weet ik niet precies.
(Door mij te UITDAM uit den volksmond opgeteekend)30

cbak0534 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 533
Op dezelfde plaats31 werd mij meegedeeld, dat een kind geleerd had een koe op
verren afstand te melken, door aan veters van schoenen het manuaal van melken te
maken. De koe bestierf het en de kol werd gedwongen het kind de kunst weer af
te leeren.32

cbak0535 <sage> sinsag 536
Te BROEK IN WATERLAND woonde TRIJNTJE P., die kollen kon en een zeer bizonder
mensch was, die rookte en pruimde en dronk. Die zou iemand haar kunst leeren.
Daartoe moest hij dicht bij haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Hij
beloofde dat. Toen kwam er eerst een kalf naast hem staan en daarop kwam een
leege broeipot aanhuppelen.
Toen begon TRIJNTJE: “Ik steek mijn vinger in deze pot.”
De leerling herhaalde: “Ik steek mijn vinger in deze pot.”
Toen TRIJNTJE weer: “Ik houd het met den duivel en niet met GOD.”
Daarop sprong de ander op, en zei: “Ik houd het met GOD en niet met den duivel
en jij kunt van mijn part naar den duivel loopen.”
Bleek als een doek is hij toen naar huis geloopen, maar kollen kon hij niet.33

cbak0536 <sage> J. Lof sinsag 752
Een ZUIDERWOUDER vertelde mij in 1911 het volgende:
In de HAARLEMMERMEER was iemand, die de vrije of zwarte kunst verstond. Als een
paard en rijtuig hem vooruit was, kon hij het laten stil staan. Was hij weer een eind
vooruit, dan kon hij het weer laten nader komen. Ik vond dat zoo merkwaardig,
dat ik het wel wou leeren. Hij was er niet ongenegen toe, maar toen was er gelukkig
een maat, die mij waarschuwde.
Die zei: “Hij wil er wel graag van af (dat wil zeggen van die geheimzinnige kunst)
en dat kan hij alleen, als hij iemand vindt, die die leeren wil, want ze hebben er erge
last van. Ze hebben een boekje, waar al die geheimzinnige kunsten in staan en daar
kunnen ze niet van afkomen. Al verbranden ze het, dan komt het toch terug, ze
kunnen het niet weg maken. Ze raken het alleen kwijt als ze iemand vinden, die het
hebben wil.”
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Ik bedankte er dus voor, maar toen zei die vent: “Als je het kunt, kan je zoveel geld
bekomen als je maar wilt.”
Toen werd ik toch nieuwsgierig en vroeg: “Hoe dan?”
“Nou,” zei hij, “dan moet je een kat met huid en haar murw koken en dan ’s nachts
om twaalf uur voor den spiegel gaan zitten en op den tast af naar een beentje
zoeken. Zoodra je het bewuste beentje tusschen je vingers hebt, komt er een stem,
die zegt: ‘dat is het’ en dan is je fortuin gemaakt.”
Toen begreep ik dat het duivelswerk was en moest er niets meer van hebben.34

cbak0537 <sage> G. Eysker sinsag 750
HERK O., een kol, was eens op een deftige visite. Iedereen begon te lachen. En
waarom? De een had een varkenskop, de ander een spreeuwenkop enzovoort
enzovoort; maar niemand wist dat hij er zelf zoo uitzag.
HERK kan maken dat men geen chocolade uit een vollen pot kon schenken. Een
andere maal maakte hij dat de melk voor de chocolade niet aan den kook kon raken.
(Door mij opgeteekend uit den mond van iemand, geboortig uit de BEETS (NOORD-
HOLLAND).)35

cbak0538 <sage> Informant uit Beets sinsag 666
Eens stond een POEP (hannekemaaier) te wateren, toen de menschen naar de kerk
gingen.
“Dat is ook fatsoenlijk,” zei HERK, “zoo te gaan staan.”
“Dat goat jou niet an,” zei de POEP.
“Blijf dan zoo staan,” zei HERK en de POEP heeft den heelen kerktijd zoo gestaan.
Toen de kerk uitging vroeg de POEP: “Och loat mi noe goan,” waarop HERK hem
vrijliet.36

cbak0539 <sage> sinsag 666
De dominee van BERKHOUT geloofde evenwel niet dat HERK de zwarte kunst
verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan (dat is een pijp bij hem komen
rooken) en heeft bij hem gegeten. Toen heeft HERK een loopje met hem genomen.
Als hij zijn pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan of kon hij zijn vingers niet
krom krijgen enzovoort. Ten slotte was ook Zijn Eerwaarde overtuigd.37

cbak0540 <sage> D. Schuurman sinsag 666
In de buurt van NIEUWENDAM was in vroeger jaren een roover, dien ze maar niet te
pakken konden krijgen. Maar op een goeden dag merkten ze dat hij in een herberg
te NIEUWENDAM was en de burgemeester ging er met een stuk of wat dienders op
af. Omdat ze bang waren dat hij gewapend was, durfden ze hem niet echter zoo
maar te pakken en gingen dus één voor één naar binnen of ze gewone bezoekers
waren.
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De roover had een bittertje besteld en zat heel kalm dat te gebruiken. Eerst had hij
geen erg, maar het duurde niet lang of het zaakje kwam hem verdacht voor. Hij
staat dus op, leegt zijn glas in één teug en zet het omgekeerd op tafel.
Toen hij dat gedaan had, loopt hij naar de deur, roept: “Nou, saluut, heeren” en
gaat den NIEUWENDAMMERDIJK op.
Toen hij dicht bij AMSTERDAM was en dus wist dat hij buiten het bereik van zijn
vervolgers was, kwam hij een oud vrouwtje tegen.
“Zeg, vrouwtje,” zei hij, “wil je een kwartje verdienen? Dan moet je naar die en die
herberg gaan, dan zal je op een tafeltje in den hoek een omgekeerd glaasje zien
staan. Dat moet je rechtop zetten.”
“Anders niet?”
“Neen anders niet.”
Toen gaf hij de vrouw een kwartje en zei: “Nou adjuusies hoor; maar niet verge-
ten!”
De vrouw ging er heen. Daar stonden en zaten verschillende personen, maar nie-
mand sprak of bewoog zich. Ze stapte dus regelrecht naar binnen en keerde het
aangeduide glaasje om. Maar toen had je het lieve leven gaande! Op eens begonnen
allen te vloeken en te schelden, te loopen en te dreigen en ze wilden de vrouw, die
blijkbaar met den roover in betrekking stond, te lijf.
Enfin, na veel over en weer praten wist ze dan toch te beduiden, dat ze van den
prins geen kwaad wist, dat ze even gek op keek als al de anderen en dat ze alleen
maar de opdracht uitgevoerd had, waarvoor ze een kwartje had gekregen.38

cbak0541 <sage> C. van de Nadort sinsag 780
Ontmoet iemand, die de zwarte kunst verstaat, een ander die haar ook machtig is,
dan is het maar de vraag wie de sterkste is. Eens vertoonde een smid zijn kunst van
wagens stil te laten staan op een rijtuig, waar een oud-soldaat in zat.
Die klom er uit en zei: “Als je voor den dit en dat niet gauw er mee uitscheidt, dan
zal ik jou nog iets anders bakken.”
De smid werd toen bang en heeft hem stil laten vertrekken.39

cbak0542 <sage> sinsag 780
Toen ik dit opstel reeds geschreven had, werd een man ziek, van wien mijn opvol-
ger hier ter plaatse, DR. PARREE, het volgende verhaal machtig wist te worden, dat
ik hier nog bij inlasch:
Een smid verstond de kunst om paarden te laten stil staan. Op een goeden dag zag
hij een huzaar te paard aankomen. Voor de grap maakte hij dat die niet verder kon
komen. De huzaar verstond evenwel zelf de zwarte kunst en merkte dus, wat de
oorzaak was. Zonder iets te zeggen, sprong hij van zijn paard, gespte zijn mantel
los en legde dien op de straat, trok zijn sabel en toen kwam de smid hard aanhollen
en belette hem zijn voornemen te volvoeren. Want zijn plan was geweest, den
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mantel door te hakken en dan was de smid oogenblikkelijk dood geweest. Dat wist
deze, daarom ijlde hij er naar toe, om hem nog tijdig in zijn boos opzet te belem-
meren. Natuurlijk kon de ruiter daarop dadelijk vertrekken.40

cbak0543 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 626
Zoo was er eertijds te HOLYSLOOT een kind van een bakker ziek. Aangezien er niet
spoedig verandering ten goede kwam, werd dit aan de werking van een of andere
kol toegeschreven. Men onderzocht, om dit te weten te komen, het hoofdkussen
van het kind en vond daarin de duidelijkste bewijzen (rozen, sterren enzovoort).
Dat kussen werd nu in den oven gestopt en natuurlijk kwam toen spoedig de kol
opdagen. Zij verzocht den bakker het kussen uit den oven te halen, doch die wilde
dit niet doen, tenzij zij riep: “GOD zegen je.”
Daarop begon zij te jammeren: “KOT zegen je, KOT zegen je.”
“Nee, beroerdeling,” zei de bakker, “niet ‘KOT zegen je’, maar: ‘GOD zegen je!’ zal
je roepen.”
Daar zij het al benauwder kreeg, vol brandblaren raakte en het ten slotte met den
dood zou moeten hebben bekoopen, gaf zij eindelijk toe, maar is toen diep be-
droefd en luidkeels schreiende weg gegaan. Post hoc is het kind beter geworden.41

cbak0544 <sage> sinsag 621
Er was een vrouw, die pannekoeken wilde bakken, maar geen meel in huis had, dat
ze daarom bij haar buurvrouw ging halen.
“Dag,” zei ze, “vrouw,” zei ze, “mijn,” zei ze, “man,” zei ze, “zal,” zei ze, “wel,”
zei ze, “betalen,” zei ze.
Toen ging ze aan het bakken.
Maar terwijl ze bezig was, kwam er een kat bij haar, die een gouden ring aan den
poot had. Dat vertrouwde ze niet; want menschen dragen ringen, maar katten niet.
Ze pakte het beest dus beet, sneed zijn poot af en gooide dien in de kokende olie.
Den volgenden dag vroeg ze hoe het met haar buurvrouw was. Die lag ziek te bed
met een zeere hand en brandwonden.42

cbak0545 <sage> Informante uit Zunderdorp
In het jaar 1839 spookte het te ZUNDERDORP in een boerenwoning. Daar woonde
een zeker meisje bij haar grootmoeder. Dat meisje heette ALIDA M. Iederen nacht
werd ze in haar slaap mishandeld. Nu meende men dat de grootmoeder haar
bekolde. De gemeenteraad besloot ten slotte zich met de zaak te bemoeien. Er
werd gewaakt door DIRK B., een oud-strijder van WATERLOO, gewapend met een
scherpen graaf. Hij bemerkte niets bizonders. Later door vijf personen, die ook
niets zagen. Men dacht dus dat het meisje uit ondeugendheid zich zelf die wonden
toebracht, en heeft het, aan handen en voeten gebonden, in de bedstee gelegd. Maar
het hielp geen steek.
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Zij riep steeds: “Ik voel het komen, daar komt het weer an.”
Eens op een vroegen morgen, ’t was winter, zagen de wakers een witte gedaante
gaan. Zij zijn die gevolgd tot het ACHTERGAT bij den BROEKERMEERDIJK, daar ver-
dween die en men heeft haar nooit meer gezien. Kort daarop stierf de grootmoe-
der, werd het meisje beter en heeft men nooit meer iets gezien. Aardig was, dat, als
de wakers in de kamer waren, de grootmoeder niet in de kamer was. Gedurende
het waken had men geen licht op.
(Uit den mond van een ZUNDERDORPERVROUW opgeteekend)43

cbak0546 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 586
Mijn grootvader woonde op URK en mijn grootmoeder heeft mij dikwijls verteld
dat, toen zij jong was, daar een vrouw leefde, die kollen kon. Dat wijf gaf de
kinderen dikwijls wat, maar mijn grootmoeder werd altijd door haar ouders daar-
voor gewaarschuwd en verboden, iets van wat ze kreeg op te eten. Op een goeden
dag kwam mijn grootmoeder, die toen nog een jong meisje was, thuis met een paar
suikeren ballen, zoo als je nou ook nog wel kunt krijgen, van twee voor een cent.
Haar vader nam die dadelijk af, deed ze in een pannetje, sloot dit met een dekseltje
en begroef toen alles achter het huis. Den volgenden dag ging hij kijken wat er van
de ballen over was. Hij groef dus het potje op en wat vond hij denk je? Geen
suikeren ballen, maar wel twee padden in plaats daarvan.
(UITDAM)44

cbak0547 <sage> Informante uit Broek (geb. Nunspeet) sinsag 586
Diezelfde ondervinding had een BROEKER-VROUW, afkomstig van NUNSPEET. Toen
zij, als kind, van een heks suikeren ballen had gekregen, zette haar vader die in een
pannetje op de kast. Ook die waren den volgenden dag in padden veranderd.45

cbak0548 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) en Zuiderwoude sinsag 622
Er was ereis een molenaar, die zijn molen ’s nachts maar niet wou draaien. Wat ze
er aan deden, het gaf allemaal niets. Geen knecht kon hij houden; want, of ze
kwamen verschrikt ’s nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er
een poosje geweest waren. Op een goeden dag komt er een bedelaar aan de deur.
“Wil je helpen malen,” zei de molenaar, “dan kan je veel geld verdienen.”
Natuurlijk wou die arme man dat wel.
“Dat’s dus afgesproken,” zei de molenaar, “maar je moet weten dat er iederen
avond een verschrikkelijk leven in den molen is en dat we hem maar niet op gang
kunnen krijgen.”
“O, daar ben ik niet bang voor, ik zal wel waken. Maar tot aan de bovenste sport
toe moet je op iedere tree van de trap een kaars te branden zetten.”
Dat gebeurde. Eerst zaten ze samen stil bij ’t vuur, maar toen het ’s avonds later
werd, hoorden ze opeens een gestommel en een leven; alle kaarsen werden na
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mekaar uitgeblazen en er kwamen een massa zwarte katten binnen.
Toen die bij de tafel kwamen en daar ook de kaars wilden uitblazen, zei de bede-
laar: “Su, St, poesjes, dat most jelui nou niet doen, want dan kunnen we niks zien
en ik wil dan een lekker kop koffie zetten, dan kunnen we gezelliger zitten praten.”
Dat zei hij er maar om, want hij had het kokende water voor wat anders noodig. De
katten gingen dus bij het vuur zitten en ze begonnen waarachtig te praten ook.
Maar den molenaar werd het intusschen te benauwd.
“Ik ga er tusschen uit,” zei hij, “ze hebben er al zoovelen gemold en ik blijf liever
nog wat leven.”
Toen ze zoo een poosje hadden zitten praten, zei de eene kat tegen de ander: “We
mosten hem er even uitwippen.”
De knecht deed net of hij niets hoorde.
Een poos later zeiden ze weer: “We moesten hem er even uitwippen.”
Maar toen zei er een: “Laten we wachten tot roodbontje komt.”
Niet lang daarna kwam een roodbonte kat binnen stuiven.
Nou wordt het mijn tijd, dacht de bedelaar; hij neemt een pollepel en begint de
katten met het kokende water te gooien.
Jankend en schreeuwend liepen de katten toen vort en van dat oogenblik af, begon
de molen te draaien. En toen de molenaar ’s morgens kwam kijken, waren er al een
paar zak gemalen. Maar het ergste kwam achteraan, want de juffrouw van den
molenaar zat vol brandblaren. Die was dus een kol en had een handje in de spokerij
gehad.
(Door mij te UITDAM opgeteekend).
Volgens een dergelijk verhaal uit ZUIDERWOUDE, deed die juffrouw dat, omdat zij
niet in den molen wilde blijven wonen. Ze was volgens haar meening rijk genoeg
om een gewoon burgerhuis te kunnen betrekken. Omdat haar man dat niet met
haar eens was, plaagde ze hem op deze wijze.46

cbak0549 <sage> Informant uit Beets sinsag 687 & sinsag 545
Zoals je weet krijgen de matrozen op een schip op bepaalde tijden een oorlam. Op
zekeren dag was er wat gebeurd, waarvoor de equipage gestraft werd met inhou-
den van hun borrel. Toen vroeg een van de bemanning of hij het volk wat schenken
mocht zonder in de kombuis te komen. Dat stond de kapitein toe. Toen haalde de
man een kraantje uit zijn zak, draaide dat in den mast en tapte toen aan ieder een
glaasje jenever, een bittertje, een brandewijntje of wat ze anders begeerden. Ieder
was natuurlijk ten hoogste verwonderd. Toen het schip een poosje in volle zee was,
ver van het land, toen kreeg die matroos het benauwd. Hij verzocht den kapitein
de valreep te laten zakken en hem er af te laten. Deze dacht dat de man gek was.
Maar toen hij al benauwder werd en bleef aandringen, stond men zijn verzoek toe.
Hij kwam naar beneden en wandelde op het water. Daar het schip een groote vaart
had, zag de bemanning hem al meer en meer verdwijnen. Eindelijk kon men met
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den verrekijker alleen zijn hoofd nog onderscheiden; maar of hij eindelijk nog aan
land gekomen of verdronken is, dat weet ik niet.
(Aan mij door iemand uit de BEETS (NOORD-HOLLAND) verteld. Frappant is de
overeenkomst met de scène in AUERBACH’s KELDER TE LEIPZIG in de FAUST.)47

cbak0550 <sage> D. Schuurman sinsag 685
Mijn grootvader heeft ook eens wat beleefd met klaverenboer. Hij was met ande-
ren op een rondje.
Toen zeide oude S. tegen hem: “Steek klaverenboer in je zak en leg hem dan ergens
neer, dan zal ik maken dat hij te gelijk met je weer hier is.”
Grootvader nam klaverenboer en ging naar buiten. Hij kneep een hoekje van de
kaart af en legde hem toen, een kwartier van huis, in het natte gras; toen liep hij
weer terug naar de gasten. Maar jawel, tegelijk met hem was ook klaverenboer er
weer. Van het blad was een hoekje af en het stukje, dat grootvader in den zak had,
paste er aan; bovendien was de kaart nat. S. bleek het in dien tusschentijd erg
benauwd te hebben gehad.
(BROEK IN WATERLAND)48

cbak0551 <sage> D. Schuurman sinsag 685
Eens heeft S. klaverenboer een flesch jenever laten halen. Grootvader heeft hem
aangepakt, maar later zei hij: “Dat doe ik nooit meer”; want de flesch was gloeiend
heet.
Beide keeren slaakte S. een zucht van verlichting, toen de toer verricht was en zei:
“Dat is net van pas.”
(BROEK IN WATERLAND)49

cbak0552 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 544
Op TERSCHELLING had een jonge boer verkeering met een meisje, dat niet alleen
rijk, maar ook mooi was en waar hij dus razend veel van hield.
Op een goeden dag zei een kennis tegen hem, “JAN,” zei hij, want JAN heette die
jongen, “JAN je hebt een beste meid, maar het is een kol.”
“Ben je mal,” zei hij.
“Nou,” zei de ander, “als je me niet gelooven wilt, dan moet je maar eens naar haar
huis gaan als ze je niet te verwachten is.”
Dat deed hij. Op een avond, toen hij wist dat ze al te bed waren, ging hij er heen.
Wat of hij zoo laat nog moest doen?
“Nou, hij moest zijn meisje noodzakelijk spreken.”
“Ja die lag al te bed; maar hij moest er maar naar toe gaan: ze zouden mekaar niet
bijten.”
Hij komt bij het bed en ja, zij lag te slapen. Hij roept haar bij haar naam, maar zij
geeft geen antwoord. Hij stoot haar eens aan, hij schudt haar heen en weer, maar
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er was geen leven in te krijgen.
“Dat is raar,” dacht hij.
Dus ging hij op het beddebankje zitten en ging aandachtig zitten kijken. Op eens
hoort hij krabbel de krabbel, net of er een muis bij den wand neerging. En dat was
ook zoo, want meteen zag hij een muis regelrecht naar den mond van het meisje
loopen en daar inspringen. Een oogenblik later begon zij diep te ademen en werd
ze wakker. Toen deed hij quasi zijn boodschap en ging weg zonder wat te laten
blijken. Maar hij moest er meer van hebben. Een paar dagen later, toen haar vader
en moeder uit waren en het al knapjes laat was, ging hij er weer op af. Zij zat op een
stoel te slapen, met een stoof onder haar voeten. Maar wat hij deed of niet en deed,
zij bleef slapen. Hij ging dus weer zitten kijken. En jawel, niet lang daarna sprong
er een groote vonk uit den vuurpot net in haar mond. Toen zuchtte ze en kwam
weer bij. Hij wist toen genoeg en heeft op staanden voet het engagement afgebro-
ken.
(Uit den mond van een UITDAMMER, wiens grootvader een TERSCHELLINGER was,
opgeteekend)50

cbak0553 <sage> J. Lof sinsag 591
In den BELMERMEERMOLEN (gemeente BROEK IN WATERLAND, maar vóór NAPOLEON

I, gemeente ZUIDERWOUDE), woonde vroeger een moeder en een dochter. De doch-
ter had verkeering en de vrijer kwam zondagavonds bij haar opzitten, dat wil
zeggen: nadat de andere huisgenoten te bed zijn gegaan, nog wat met haar blijven
vrijen. Hij moest echter beloven dat hij vóór twaalven weer heen ging. Dat deed hij
in den beginne dan ook trouw. Maar hoe gaat het: hoe meer ze mekaar kenden, en
hoe vertrouwelijker ze werden, des te moeilijker werd het afscheid; en eens op een
avond gaf hij er dan ook gewoonweg de brui van om heen te gaan, hoe het meisje
ook drong en eindelijk smeekte. Daar sloeg de klok twaalf. Op eens viel het meisje
van haar zelven; ze werd zoo bleek als een doek, en wat hij ook deed om haar bij
te brengen, er was geen leven in te krijgen. Ten einde raad bedekte hij haar gelaat
met een zakdoek en ging haar moeder roepen, maar die lag ook buiten kennis. Die
gooide hij een laken over het hoofd en ging daarop weer naar het meisje toe. Toen
zag hij dat een grote bromvlieg al om haar gezicht vloog. Hij haalde de zakdoek
weg en de vlieg vloog in haar mond en het meisje kwam bij. Hij vertelde wat hij
gedaan had en wat hij gezien had. Het eerste wat ze zei was: “En ligt moeder nu nog
met het laken op haar hoofd?”
“Ja,” zei hij.
“O jemig,” zei ze, “dan is moeder dood, want de tijd is verstreken.”
Het was onder de hand twee uur geworden. Zij gingen kijken en ja, moeder was
dood.
“Wat een rarigheid toch!” aldus mijn zegsman.
(ZUIDERWOUDE)51
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cbak0554 <sage> Informante uit Broek (geb. Nunspeet) sinsag 591
In NUNSPEET leefde voor ± 70 jaar een man, die kon heksen. Als hij het deed kroop
er een muis uit zijn mond en viel hij bewusteloos neer. Daarom noemde men hem
PETER MUUS. Als hij dan zoo lag trokken de jongens een cirkel om hem heen met
een stuk krijt. Na een poosje kwam dan de muis terug en probeerde door den cirkel
heen te breken, wat haar echter niet gelukte. Als het spelletje lang genoeg naar hun
zin geduurd had maakten ze een opening door het krijt met spuug weg te wisschen.
Daar vloog de muis dan dadelijk doorheen, wipte in PETERS mond en hij kwam
weer bij.
(Te BROEK IN WATERLAND opgeteekend uit den mond van een vrouw, die te
NUNSPEET geboren was)52

cbak0555 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 782
Dat de kollen in een botermoud53 varen, dat heeft mijn eigen grootvader zelf
gezien. Je moet dan weten dat mijn moeders vader op TERSCHELLING woonde. Hij
had zoo’n mooien vogel en daarom noemden ze het huis het vogelenhuisje. Op een
goeden nacht hoorde hij mooi zingen. Hij dacht: wat kan daarvan de reden zijn?
en ging eens kijken. Maar er was niets. Hij wou weer heengaan, maar toen zag hij
een botermoud aankomen, en eer hij “ja” kon zeggen zag hij een vrouwspersoon
er uit stappen en aan land gaan. Dat vertrouwde hij niet, want zij moest zich
bepaald veranderd hebben, anders kon ze onmogelijk in dien moud gezeten heb-
ben. Toen de vrouw uit het gezicht was, ging mijn grootvader kijken: het was een
gewone boerenbotermoud met een paar pollepels er bij.
“Daar moet ik meer van weten,” dacht hij en hij nam den moud weg en verstopte
die onder het wier. Na een tijd kwam de vrouw terug, ze zocht overal naar de moud
en toen ze die niet vond, liep ze naar het vogelenhuisje, en zei tegen grootvader:
“Geen mensch anders als jij kan hem hebben, zeg waar je hem gedaan hebt, want
ik moet noodzakelijk weer weg. Dan krijg je morgennacht een paar lekkere
AMELANDER koeken.”
Grootvader zei haar toen waar de moud was. En de koeken heeft hij ook gekregen,
maar daar heeft hij niet van durven eten.
(Te UITDAM door mij uit den volksmond opgeteekend)54

cbak0556 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 513
Er was eens een schipper, die een schuit had, maar er zelf nooit in sliep. Hij, noch
zijn knecht. Eens kreeg hij een nieuwen knecht en toen die ’s morgens opstond, zag
hij dat de schuit precies anders om lag, als hij hem den vorigen avond gelegd had.
Hij vertelde dat aan zijn baas, maar die zei:
“O, dat is niks, dat gebeurt alle nachten en daarom willen wij er ook niet in slapen.”
“Nou, ik dan wel,” zei de knecht, en ging ’s avonds in het vooronder wakker liggen.
’s Nachts hoorde hij opeens een groot geraas. Er werd door verscheiden personen
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over het dek geloopen, gerend zelfs, en hij hoorde schreeuwen: “Maak los de
touwen, haal op de zeilen, gooi om dat roer!” en een poos later voer het schip weg.
Na eenigen tijd lag het weer stil. Toen klom hij naar boven, stak zijn hoofd door
het luik en zag dat een tak van een CHINAASAPPELENBOOM met CHINAASAPPELEN er
aan over het dek hing. Hij maakte daaruit op dat hij in CHINA was, brak den tak van
den boom af, nam hem mee naar beneden en hield zich toen weer slapende. Kort
daarop hoorde hij het zelfde rumoer als vroeger, de zelfde bevelen werden gegeven
en de schuit zette zich weer in beweging. Na eenigen tijd werd het weer stil en ging
hij weer kijken, en zag nu dat zijn schip weer op zijn oude plaats lag aan den
LANGENDIJK, want daar gebeurde het.
’s Morgens vertelde hij den schipper alles wat hij den vorigen nacht beleefd had en
toonde, als bewijsstuk, den tak met CHINAASAPPELEN. Toen liet de vrouw van den
schipper, die daar bij zat, zich ontvallen:
“Nou het was je geluk dat er bekend volk bij was, anders was je er zoo goed niet
afgekomen en hadden ze je zeker vermoord.”
Dat gezegde vond hij vreemd en zei er dus niets op terug, maar ging er over
nadenken wat zij daar toch mee bedoeld kon hebben. Toen hij er lang genoeg over
gedacht had, vroeg hij aan zijn baas of de vrouw ’s nachts wel altijd thuis was.
“Jawel,” zei de schipper, “maar waarom vraag je dat?”
“Nou ik ben er zoo zeker niet van als jij,” zei de knecht.
“Dan weet ik geen beter raad, dan dat je van nacht bij ons in de kamer komt slapen,
dan kan je je zelf overtuigen, niet alleen dat ze thuis is, maar ook zien hoe vast ze
slaapt.”
Dat vond de knecht goed.
Toen het middernacht geworden was, riep de knecht den schipper wakker en zei:
“Je vrouw ligt daar nu schijnbaar rustig te slapen, maar laten we nu ers probeeren
of we haar wakker kunnen krijgen.”
Daar de schipper dat goed vond, riepen ze haar aan, schudden haar heen en weer,
maar het gaf niets, de vrouw sliep en bleef slapen.
Toen zei de knecht: “Laten we haar nu eens in de andere kamer dragen en daar te
bed leggen.”
Dat gebeurde. Na eenigen tijd hoorden zij eerst zachtjes, maar later al harder
kermen, zuchten en klagen.
Toen dat een poosje geduurd had zei de knecht: “Laten we haar nu weer in haar
eigen bed leggen.”
Dat ging aan en nauwelijks lag ze daar of het gekerm hield op en de vrouw werd
wakker.
Toen ze haar man en den knecht gewaar werd, zei ze: “Zoo, ben jelui nou al op,
geef me dan maar gauw een kop koffie, ik heb zeker vast geslapen.”
Maar de knecht wist nu genoeg en de baas ook: namelijk dat zijn vrouw een kol was
en dat zijn schip iederen nacht onder haar bevel naar CHINA voer.
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De ZUIDERWOUDER, die mij dit verhaal vertelde, was zoo welwillend mij ook de
verklaring te geven, waarom de knecht voorstelde het slapende lichaam der vrouw
naar de andere kamer te dragen. Hij zei dan: “De kol die haar lichaam had verlaten
om de reis naar CHINA te maken, wilde natuurlijk na thuiskomst in zijn oude nestje
terugkeeren, maar vond dat niet, doordien men de vrouw in de andere kamer had
gelegd. Daarop begon de kol te zuchten en te kermen, maar hield daar mee op, toen
men haar weer op haar eigen bed had gelegd, want toen zocht hij zijn oude plaats
weer op, er kwam weer leven in het lichaam en de vrouw werd wakker.55

cbak0557 <sage> Informant uit Beets sinsag 545
Hoewel ik het volgende verhaal reeds elders heb meegedeeld, wil ik het hier nog
eens neerschrijven, omdat het eenigszins anders is dan de voorgaande en niet alle
lezers in de gelegenheid zijn gemakkelijk het toen geschrevene te kunnen beko-
men.
Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer
gaan werken op een afgelegen stuk land, dat bovendien slechts over water te berei-
ken was. Hij had daar weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zijn eten kon
krijgen. De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte, dat zij dan
wel zorgen zou, dat zijn middagmaal op tijd kwam. Hij ging er dus heen. Op
etenstijd stond plotseling zijn meisje voor hem met een ijzeren potje met eten,
zonder dat hij haar had zien aankomen, zonder dat er een schuitje was of iets van
dien aard. De volgende dagen hetzelfde spel. Dit trok hij zich zoo aan dat hij eenige
dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en hij bemerkte niets aan haar.
Hij herstelde, doch op het ziekbed had zich bij hem het idee vastgezet dat hij, het
kostte wat het wilde, de oorzaak van het vreemde geval zou ontdekken.
’s Avonds, toen het goed donker was, ging hij er alleen op uit. Bij de boerenplaats
gekomen, zag hij een lange witte gedaante onbewegelijk staan. Hij ging er heen en
ontdekte dat het zijn meisje was. Hij sprak haar aan, doch kreeg geen antwoord.
Hij vroeg, wat zij daar moest doen, hoe zij er kwam, enzovoort, zonder dat er eenig
leven of beweging in haar kwam. Toen werd hij boos, gaf haar een klap, doch
zonder resultaat. Ten slotte pakte hij haar beet en kwakte haar lang uit op den
grond, wat zij toeliet zonder zich te verroeren. Zij was als een levenlooze plank.
Hiertoe had hij al zijn moed noodig gehad; doch thuis gekomen, werd hij ten
tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den
vorigen avond, maar zij hield zich of zij nergens van wist. Ten slotte kwam er uit,
dat zij in haar slaap haar schouder bezeerd had; en eindelijk bekende zij, dat in den
slaap haar geest het lichaam verliet en ronddwaalde. Zij beloofde hem, dat zij hem
geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust had met een kol te trouwen,
heeft hij de verkeering afgebroken.
(Te BROEK door mij opgeteekend uit den mond van iemand te de BEETS, NOORD-
HOLLAND, geboren)56
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cbak0558 <sage> Informant uit Zuiderwoude sinsag 483
Het was kermis te OVERLEEK (tusschen MONNIKENDAM en ILPENDAM). Een ZUIDER-
WOUDER ging er heen met zijn meisje en nog acht andere paren. Voor de aardigheid
besloten ze zich eens te laten waarzeggen, hoewel ze er geen geloof aan hechtten
(?).
Op eens zei het wijf tegen één van de meisjes: “Nou wees jij maar zoo vrolijk niet,
kijk jij maar eens achterom.”
Toen ze dat gedaan had, werd ze zoo wit als een doek. De anderen vroegen natuur-
lijk, wat haar scheelde en het antwoord luidde: “Daar stond mijn eigen doodkist.”
Drie dagen later was ze een lijk.
Nou, aan de anderen werden de gewone foefjes verteld, van hoeveel kinderen ze
zouden krijgen, dat ze een erfenis te wachten hadden enzovoort, maar tegen den
broer van W.K., die nu nog in BROEK woont, zei zij, toen hij schoppen- of
klaverenboer trok (dat weet ik zoo precies niet meer):
“Dat is ook niet van het mooiste, maat.”
“Wat dan,” vroeg hij.
“Wel, jij zult een fistel krijgen en daaraan sterven,” zei het wijf.
En dat is uitgekomen ook. Hij heeft later een fistel gekregen, moest zijn gewonen
boerenwerk na eenigen tijd opgeven en heeft het sigarenmaken moeten leeren om
in zijn onderhoud te voorzien. Ten slotte is hij er aan gestorven.57

cbak0559 <sage>
Een heer had schepen op zee. Achtereenvolgens kwamen allen behouden binnen,
op één na. Dat was weg en bleef weg. Zijn vrouw ried hem aan om naar de waar-
zegster te gaan en daar te gaan hooren wat de oorzaak daarvan kon zijn. Hij had
daar geen zin in, omdat hij niet aan de uitspraken van waarzegsters geloofde. Maar
omdat het schip maar steeds weg bleef en zijn vrouw hem bovendien al maar aan
zijn hoofd zeurde, gaf hij ten slotte toe en begaf zich naar het opgegeven adres.
Zoodra hij de kamer bij haar binnenkwam zei het wijf:
“Jij komt ook niet uit je zelf, jij wordt gestuurd om eens te vernemen naar je laatste
schip. Nou tot op dit oogenblik ging het er goed mee, maar van nu af zal het averij
krijgen en vergaan, omdat jij niet in mijn kunst geloofde.”
Inderdaad is het schip vergaan en bij navraag, aan later thuisgekomen, geredde
manschappen, bleek hem, dat zijn schip vergaan was op den dag en het uur, dat hij
naar de waarzegster geweest was.58

cbak0560 <sage> sinsag 489
Eenige meisjes gingen op de kermis naar een waarzegster. Een van haar werd door
die vrouw apart geroepen en toen voorspelde zij haar, dat ze met een GELDERSCHEN

heer zou trouwen, dat ze veel van hem zou houden en zeer gelukkig met hem zou
zijn. Nog denzelfden avond vroeg een onbekende heer haar ten dans; hij viel in
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haar smaak en zij in de zijne, en daarom gingen ze voor het verdere gedeelte van
den avond met elkaar uit. Dit had ten gevolge dat zij na afloop van de kermis de
kennismaking voortzetten en na eenigen tijd met elkaar trouwden. Die heer kwam
uit GELDERLAND; het meisje hield veel van hem en ze zijn zeer gelukkig met elkaar
geweest.59

cbak0561 <sage> G. Eysker
ALMERS G. uit de BEETS (NOORD-HOLLAND). Behalve dat zij den dood kon voor-
spellen, verstond zij de kunst om zieken gezond te maken. Eens zag ze iemand
aankomen, krom van de rheumatiek.
“Wie is dat?” vroeg zij aan mijn zegsman.
“Wel N.N.60,” was zijn antwoord.
“Dat mag niet,” zei G., en van af dat oogenblik zag mijn verteller N.N. rechter op
gaan loopen. Zonder dat de patiënt wist wie hem beter maakte, zonder hem aan te
raken of hem toe te spreken, verrichtte zij dit kunststuk.61

cbak0562 <sage> Informant uit Uitdam (roeier) sinsag 489
Een DURGERDAMMER, N.N., die met een helm geboren was, kon het weer voorspel-
len. Als de botters van MARKEN nog rustig in zee lagen te visschen en niemand er
aan dacht dat er slecht weer in aantocht was, ried hij den boeren, die het gras van
de zeedijken gepacht hadden en dit buitendijks lieten drogen, aan, om het zoo
spoedig mogelijk naar huis te halen. Nog dien zelfden dag kwam er dan regen en
harden wind of storm.62

cbak0563 <sage> sinsag 533
AALTJE J. in BROEK, kreeg bezoek van N.N.
Op eens zei hij: “Ik zal je koeien eens melken.”
Zonder naar de beesten toe te gaan, die een eind ver in het land liepen, zonder
veters of iets anders noodig te hebben, alleen door, in huis zittende, het manuaal
van melken te maken, molk hij alle koeien schoon uit.63

cbak0564 <sage> sinsag 489
N.N. kwam met zijn vrouw en zijn broer en diens vrouw bij familie te ZUIDERWOUDE

te gast. Toen het tijd was om naar huis te gaan, nam hij hartelijk afscheid van zijn
broer, zóó hartelijk zelfs, dat hij hem een zoen gaf, wat in deze streken geen
gewoonte is en waar men dus hartelijk om lachte. Den volgenden dag werd de
broer doodelijk getroffen door een balk, die van den hooizolder boven op hem
viel.64

cbak0565 <sage> Informant uit Uitdam (90 jr.) sinsag 489
De moeder van N.N. heeft al haar elf kinderen overleefd. Telkens als er een stierf,
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liep zij dagen van te voren te huilen. In later jaren kreeg zij het ook benauwd en liep
dan te huilen, als er iemand in den buurt spoedig zou sterven. Slimmerikken gingen
bij haar op bezoek als de dokter niet voldoende uitsluitsel gaf over een zieke. Stond
haar gezicht vrolijk, dan wisten zij dat de patiënt herstellen zou, maar was zij
benauwd en zat zij te huilen, dan kon men zijn doodshemd gerust klaar leggen.65

cbak0566 <sage> sinsag 489
N.N., een jongen aan de ZAAN, liep als iemand in zijn buurt zwaar ziek was, telkens
naar diens woning toe en barstte daar in huilen uit. Dat duurde net zoo lang tot de
patiënt overleden was. Dan eerst kwam hij tot bedaren.66

cbak0567 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 481
N.N., een DURGERDAMMER zag, vóór er een sterfgeval in dit gehucht plaats greep,
een lijkstatie aankomen. Eens waarschuwde hij zijn knecht daarvoor en beval hem
op zij te gaan, om den stoet te laten passeren. Daar deze evenwel niets zag, bleef hij
staan, waar hij stond. Een poos later werd hij met juk en emmers met melk, tegen
den grond gegooid.67

cbak0568 <sage> sinsag 481
N.N., een jood uit HOORN, kon ook lijkstaties zien aankomen, vóór iemand van
zijn kennissen zou sterven. Eens stond hij te midden van een groep menschen, toen
hij weer zoo’n begrafenisstoet zag aankomen.
“Ga op zij, ga op zij,” riep hij, maar niemand voldeed aan zijn verzoek, omdat
niemand er het noodzakelijke van inzag. Even later liep N.N. kermende weg,
terwijl hij zijn hand aan zijn wang hield. Omdat niemand op zij was gegaan, had hij
zelf ook niet uit kunnen wijken en had een draagstok van de burrie tegen zijn wang
gestooten.68

cbak0569 <sage> D. Schuurman sinsag 668
N.N. uit BROEK IN WATERLAND, een oud-varensgezel, kon van allerlei. Als men
hem ontweek, door, als hij den eenen kant opging, juist den tegenovergestelden
kant op te gaan en hij dat in de gaten kreeg, liet hij een heel regiment dragonders
aanrukken, waardoor men dan van zelf gedwongen werd terug te keeren, daar de
wegen hier niet al te breed zijn.69

cbak0570 <sage> sinsag 640
PIETERTJE H. kon ook van alles, maar was vooral berucht, omdat zij zoo veel
kinderen bekolde. Het was een vreemd mensch, dat veel in den BIJBEL las en op
grond van het scheppingsverhaal in GENESIS I op zaterdag sabbath hield. Zij was
gehuwd met een winkelier in aardewerk. Op een goeden dag vond zij op grond van
het tweede gebod (EXODUS 20:4) aanleiding om alle kopjes, bordjes, schalen enzo-
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voort, waar iets op stond afgebeeld, kapot te smijten; toen dat nog niet genoeg naar
haar zin was, heeft ze de rest ook stuk gebroken. Zij is ten slotte krankzinnig
gestorven.
(Voor zoover ik uit haar private leven iets verteld heb, is dat van a-z waar).
Kleine kinderen werden voor haar gewaarschuwd. Eens heeft een kind een bood-
schap voor haar gedaan en daarvoor een paar centen gekregen. Thuis gekomen is
het kind ziek geworden. Het hoofdkussen, waarop het sliep, heeft men toen ver-
brand en daarop heeft PIETERTJE H. enkele dagen met een doek om het hoofd
geloopen, omdat ze brandwonden had.70

cbak0571 <sage>
N.N., een oude vrouw uit ZUIDERWOUDE, lag bij een deel harer plaatsgenooten ook
onder verdenking van te kunnen kollen. Zij stamde af uit een zeer zenuwachtige
familie, had ectropion71 met traanoogen en is onder mijn behandeling aan een
longlijden gestorven. Ik heb nooit iets bizonders aan haar gemerkt, maar kom
straks nog op haar terug in verband met andere zaken.72

cbak0572 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 699
HEINTJE G. te ZUIDERWOUDE kon ook van “die rarigheid”. Als er een koe in de sloot
zat en ze konden haar er niet uit krijgen, dan riepen ze HEIN, en: een, twee, drie! de
koe was er uit.
KEES DE W. heeft het gehad dat hij met varkens naar PURMEREND moest en hij ze
maar niet op den wagen kon krijgen. Hij riep HEINTJE G. en toen die er bij kwam,
gingen ze recht staan en had hij ze in een ommezientje allegaar ingeladen.
Ook hebben ze me dikwijls verteld dat PIET L. en zijn broer JAN eens aan ’t maaien
waren. Ze konden geen grasje afsnijden; de blaadjes streken voor de zein73 langs.
Nou, daar begon me die PIET te vloeken.
“Dat lapt die HEIN G. weer. Wat zou hij daar weer mee voor hebben?”
“Laten we naar hem toe gaan,” zei JAN.
En dat deden ze toen ook.
“Zoo, mannen,” zei HEIN, “kom jelui een kommetje koffie halen? Ik had je al eer
verwacht.”
“Verrek maar,” dachten ze.
Nou, ze bleven een poosje praten en op eens zei hij: “Gaan nou maar vort, nou zal
het wel beter gaan.”
En toen hebben ze gemaaid, dat het een lust was. Maar toen heeft PIET L. hem nog
erger uitgevloekt, toen hij weer in ’t land was.74

cbak0573 <sage> sinsag 750
HEINTJE G. kon ook in een half uur tijds al het gras op hoopen zetten. Je werd er
akelig van. Mijn vader heeft het zelf wel gezien.75
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cbak0574 <sage> sinsag 663
Eens ging vader op de jacht. Hij moest HEIN langs en die wou, dat hij een kop
koffie kwam drinken.
“Nou,” zei vader, “dat doe ik niet, want er zit net een koppel ganzen.”
“Zooals je wil,” zei hij, “maar ik ging niet.”
Vader ging toch, en tot tweemaal toe ketste zijn geweer.
“O,” dacht hij, “dat is HEIN weer.”
Hij ging dus terug, dronk een kop koffie en had toen een goede jacht.76

cbak0575 <sage> Informant uit Beets sinsag 666
HERK. O. Hem heb ik reeds genoemd, maar wil nog de volgende kunststukken van
hem vertellen.
Het gebeurde menigmaal, dat de trekschuit naar HOORN onderweg bleef steken.
Bij ondervinding wist men, dat dit door HERK kwam. Zij stuurden dan iemand
naar BERKHOUT - wat meer dan een uur loopen was - om de hulp van HERK te
vragen. Voordat de man uit BERKHOUT vertrok, was de schuit dan al los en ging het
zoo hard als het kon, zoodat men het paard haast niet bij kon houden.77

cbak0576 <sage> Informant uit Beets sinsag 666
Eens moest de schuit door een brug. De jager zette het paard aan, maar het water
begon zoo geweldig te stroomen, terwijl er anders nooit stroom was, dat de schuit
met paard en al achteruit geduwd werd en tegen een stuk land gegooid. Men
besloot naar HERK te gaan, omdat men dien er van verdacht. Die had het land aan
den schipper, omdat hij zoo onbeschoft was. Toen hij HERK nu ‘beleefd’ verzocht
hem te helpen, zei deze: “Nou dat jij mensch bent, zal ik ook mensch wezen; gaan
je gang maar.” De stroom hield op en het ging harder dan te voren.78

cbak0577 <sage> G. Eysker sinsag 750
Eens zat mijn zegsman in de trekschuit. De schipper had een nieuwe jaaglijn. En
toch: op een gegeven oogenblik brak de lijn. Het touw was wel stuk, maar de
uiteinden waren niet ruig; ’t was net of het touw met een mes was doorgesneden.
HERK was toen in de buurt.
(Van een inwoner van BEETS (NOORD-HOLLAND) te BROEK opgeteekend)79

cbak0578 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 666
WILLEM H. ging eens naar PURMEREND. Toen reed hem een boer achterop en
WILLEM vroeg of hij meerijden mocht. Maar de boer gaf geen asem terug. Toen
werd WILLEM kwaad, want de boer was heelemaal leeg en kon hem dus best hebben.
“Ik zal eerder te PURMEREND wezen als jij,” zei hij; anders niet.
Niet lang daarna stond de boer stil; er haperde wat aan den wagen. Nauwelijks was
hij weer op rit, of het paard bleef staan. En zoo ging het telkens. Op het laatst kreeg
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de boer er erg in, dat het door WILLEM kwam.
“Stap maar op,” zei hij toen, “want aars zou het nog waar worden wat je zei.”
“Ik denk dat het het beste is,” zei WILLEM, en toen ging verder alles goed.80

cbak0579 <sage> Informant uit Koog aan de Zaan sinsag 750
De heer V. op de KOOG verstond de zwarte kunst. Toen DS. W. bij hem te eten was
(hij was, zoals dat vroeger vaak gebeurde, op de grauwe erwten verzocht) zaten in
een minimum van tijd, diens broek-, jas- en vestjeszakken vol grauwe erwten.
Een ander maal heeft hij, toen er een gast bij hem was, grauwe erwten in spinnen
veranderd. De schotel was vol leven.81

cbak0580 <sage> Informant uit Koog aan de Zaan sinsag 750
Bij denzelfden82 heer kwam een jood met appelen.
“Wat kosten ze,” zei hij.
“In dien mand één cent en dien anderen twee cent.”
“Een cent en twee cent, twee cent en een cent, een cent twee centen,” zei hij, telkens
naar de manden wijzende, net zolang tot alles door elkaar lag.
(KOOG AAN DE ZAAN uit den volksmond opgeteekend)83

cbak0581 <sage> sinsag 489
G.H. Over deze kol moet ik wat uitvoeriger zijn. Ik heb haar in de eerste jaren van
mijn verblijf te BROEK vaak ontmoet en meermalen gesproken, maar nooit onder
behandeling gehad. Eens zei ze heel demonstratief tegen mij: “Jij zult ook niet veel
aan mij verdienen”, nadat ik haar schertsend geplaagd had, dat zij altijd maar
gezond was. Ik nam van dat gezegde geen notie, maar enkele weken later werd zij
dood aan den MONNIKENDAMMER JAAGWEG gevonden.84

cbak0582 <sage> sinsag 489
Volgens de over haar in omloop zijnde verhalen, was zij reeds als jong meisje zoo
bizonder. Als zij, als dienstbode, haar uitgaansdag had, wist zij altijd den volgen-
den dag te vertellen, wat haar meesteres op dien dag gegeten had. Men kocht dan
wel eens iets bizonders en zorgde, dat er geen restjes van overbleven, maar toch
wist GRIET het.85

cbak0583 <sage> sinsag 489
Een BROEKER dame voorspelde zij eens, dat haar kind, dat er gezond uit zag, niet
oud zou worden. Het stierf toen het twee jaar oud was.86

cbak0584 <sage> sinsag 489
In PURMEREND nam ze van een persoon hartelijk afscheid, zoodat iemand de op-
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merking maakte: “’t Is of je hem nooit meer zult zien.” Den zelfden dag is hij bij
’t schaatsenrijden verdronken.87

cbak0585 <sage> sinsag 489
Als er een sterfgeval op komst was, kreeg zij het benauwd, vluchtte het huis uit en
liep telkens voor het aanstaande sterfhuis heen en weer te draaien.
(Om misverstand te voorkomen, stip ik even aan, dat haar prognose lang niet altijd
met de mijne overeenstemde en dat zij niet altijd gelijk had.)88

cbak0586 <sage> sinsag 489
Eens was een schildersknecht aan een dakgoot te verwen. Zij keek al maar naar
boven. Een poos later viel de man van den ladder en was morsdood.89

cbak0587 <sage> sinsag 489
Een anderen keer bleef zij, toen het hard stormde, iemand nakijken, die met een
schuitje naar ZUIDERWOUDE zeilde. De man is met zijn schuit omgeslagen en ver-
dronken.90

cbak0588 <sage> C. van de Nadort sinsag 489
Voor het huis van een kraamvrouw liep ze ook eens al maar op en neer te wandelen.
Dien zelfden dag heeft die vrouw zich met haar kind in den arm verdronken.91

cbak0589 <sage> sinsag 481
Zij zag lijkstaties aankomen, vermaande ieder om op zij te gaan, maar week zelf
geen haar breed uit.
(N.B. Behalve het gesprek met haar, heb ik geen van die dingen persoonlijk met
haar beleefd, en is alles mij door anderen meegedeeld.)92

cbak0590 <sage> sinsag 545
Zoo naar haar uiterlijk te oordeelen, hield ik haar voor een zeer zenuwachtig
mensch, die prat ging op haar kunst en gaarne daardoor op de omgeving den
indruk maakte van iets bizonders te zijn. Zoo beweerde zij altijd, dat als zij ’s
nachts benauwd was, zij haar geest over het water kon zien zweven.93

cbak0591 <personal narrative>
Een oude, verstandige inwoner van BROEK vertelde mij eens omtrent haar het
volgende:
Zij heeft twee jaar met mij in hetzelfde huis gewoond. U ziet dus, dat ik niet bang
voor haar was, of iets van die malligheid geloofde en toch heb ik haar tenslotte de
huur moeten opzeggen. We bewoonden namelijk het huis met ons beiden en
hadden een gemeenschappelijke buitendeur. Heel vaak kreeg ze het ’s nachts be-
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nauwd en ging dan naar buiten, het dorp in. Op die tijden vergat ze alles, zelfs om
de deur achter zich dicht te trekken en te sluiten. Het gebeurde dus vaak, dat ik ’s
nachts met een losse buitendeur sliep, wat mij op ’t laatst begon te vervelen en
waarom ik haar ten slotte de huur heb opgezegd.94

cbak0592 <personal narrative> Anonieme luitenant kolonel
Een vriend van mij, gepensioneerd luitenant kolonel van het NEDERLANDSCH IN-
DISCH LEGER, in BROEK geboren en opgevoed, was bij mij te logeeren. We kregen
een gesprek over vroegere BROEKER toestanden. Op eens zei hij tegen mij:
“Gisteren schoot ik nog in een lach. Toen ik in het ZUIDEINDE liep, omstreeks het
vallen van den avond, keek ik op eens verschrikt om mij heen. Plotseling schoot
mij te binnen, dat daar vroeger P.H. woonde, voor wier tooverkunsten wij altijd
bang gemaakt waren en dat wij altijd gewoon waren, daar niet voorbij te gaan, vóór
wij ons overtuigd hadden, dat het terrein veilig was.”95

cbak0593 <sage> C. Bakker sinsag 477
Ik heb verscheiden oude menschen gekend en voor eenige jaren nog een ouden
heer van 90 jaren, die gedurende den tijd, dat een lijk in de buurt boven aarde stond,
zich niet buitenshuis durfden wagen; ze vreesden namelijk dat de schim van de
doode hen zou zien en verkraaien (dat wil zeggen verklappen) en het dan spoedig
hun beurt zou zijn om te sterven. Bleven ze in huis, dan hadden ze kans nog een
poos vergeten te worden.
(Dit geloof was in mijn jeugd aan de ZAAN ook zeer verbreid)96

cbak0594 <sage> C. Bakker sinsag 489
Voor een jaar of wat werd ik bij een ouden man van 79 jaar en 11 maanden gehaald.
Hoewel hij lichamelijk gezond was, riep men mijn hulp in, omdat hij zoo gedepri-
meerd was, niet at, slecht sliep enzovoort. Bij navraag bleek dat hij in zijn jongelings-
jaren bij een waarzegster was geweest, die hem voorspeld had, dat hij 80 jaar zou
worden. Dat had hij heel genoegelijk gevonden, maar nu de termijn bijna verstre-
ken was, gevoelde hij zich zeer onbehagelijk. Alle redeneeringen er tegen hielpen
geen steek. Eerst toen de fatale datum voorbij was en hij niet gestorven was, knapte
hij langzamerhand op en heeft nog enkele jaren geleefd.97

cbak0595 <sage>
Een aardig voorbeeld is nog het volgende. Toen N.N. gestorven was heeft men
lang moeten zoeken, vóór men personen vond, die bereid waren het lijk af te
leggen. Na afloop vroeg men aan haar, die zoo stoutmoedig geweest waren, of het
niet moeilijk gegaan was. Men vreesde namenlijk dat het lijk bij de behandeling uit
elkaar zou vallen, daar N.N. zóóveel gekold had, “dat zij zich bepaald stukkend
gekold had.” Een poos later kwam het huisje, dat zij bewoond had, te koop. Geen
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liefhebbers deden zich op; tot eindelijk iemand, minder “aantrekkelijk”98 dan de
anderen, het voor een prijsje heeft overgenomen.99

cbak0596 <sage> sinsag 626
Zoo als bekend is, vindt men in het hoofdkussen van iemand, die bekold is, van
alles (rozen, kransen enzovoort). Meermalen is mij door personen, die daar bij
geweest waren, stellig verzekerd, dat zij het zelf gezien hadden en zij drukten hun
bewondering daarvoor uit en huiverden nog, als zij er aan dachten. Ten slotte vond
ik een vrouw, die minder onder den indruk kwam, als zij bij zoo iets tegenwoordig
was (zij had het lijk van N.N. ook helpen afleggen) en die zei:
“Nou ja, het is waar, je kunt er van alles uitmaken, net als dat je lang naar de wolken
kijkt, hoe langer je er naar kijkt, hoe meer vreemde figuren en beesten en menschen
zie je.”
En zóó is het. Het meerendeel der omstanders, in gespannen verwachting van de
dingen, die komen zullen, ziet bij zoo’n gelegenheid dat, wat de vóórman zegt, dat
hij ziet.100

cbak0597 <sage> Informant uit Zuiderwoude (roeier) sinsag 486
N.N. diende bij een boer. Toen hij op een zondagavond thuis kwam, zag hij een
witte gedaante, die jammerlijk zat te huilen. Hij waarschuwde den boer. Deze ging
met zijn vrouw en zoon mee kijken, maar ze zagen noch hoorden iets. Toen ging
N.N. weer alleen er heen en deed dezelfde waarnemingen. De boer en zijn zoon
gingen toen op zijn verzoek nog eens mee.
“En ja, toen zagen ze het ook!”
De vrouw ging den tweeden keer niet mee. Den volgenden dag moest N.N. plot-
seling om den dokter, omdat de vrouw besloten koliek had, waaraan ze in korten
tijd is overleden.
“Dat verklaart,” zegt N.N., “waarom wij niets hoorden of zagen, toen zij meege-
gaan was.”101

cbak0598 <sage> C. van de Nadort
U weet wel, dat ik voor enkele jaren van de mestkar gevallen ben en dat U mij toen
nog behandeld hebt, omdat ik mijn heup bezeerd had? Nou, toen had er al een dag
of wat een kikker, of wat wij dachten dat een kikker was, onder den grond zitten
laren102. Als we op den grond stampten hield het even op, maar kort daarop begon
het weer. Nou ’s ochtends, toen het ongeluk gebeurde, het was donker, want het
was nog vroeg, kwam er een vogel bij mijn vrouw de deur in vliegen. Een leven, dat
die maakte, dat is niet te zeggen! Mijn vrouw hem achterna met de beddeplank,
maar ze kon hem niet krijgen. Eindelijk heeft ze hem echter toch zeker geraakt,
want toen was hij op eens weg en ze heeft niet gezien, waarheen hij gevlogen of
gestoven is. Nou veronderstellen wij, dat dat de zwarte kunst geweest is. Het laren
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is het begin geweest en toen het vogeltje klaar was, is het ongeluk gebeurd. Wat een
narigheid toch, dat die vogels altijd komen, als het nog donker is. Nou, ik wou dan
toch weten, wie ons dat lapte, vooral omdat mijn vrouw er op aanstond en die er
ook zoo naar van was. We zijn toen naar de waarzegster gegaan met ons beide.
Maar dat was dom. Ze vertelde wel dadelijk dat er een vogel bij ons in huis geweest
was, maar toen we vroegen: “wie dat geweest was”, wou ze dat niet zeggen. Zulke
lui zijn zoo secuur, zoo iets zeggen ze nooit, als je met zijn tweeën bent.103

cbak0599 <sage> J. Lof sinsag 796
Ik geloof niet aan die fabeltjes, zei een oude ZUIDERWOUDER, van wien ik verschei-
dene folkloristische merkwaardigheden heb vernomen, maar dat is me toch zelf
overkomen en wel een keer of zeven achter elkaar. Ik lag te slapen en werd wakker,
doordat het net was of er iets op me zat. Ik was doodsbenauwd en het zweet droop
van mijn lichaam af. Duidelijk voelde ik toen, dat er iets van onderen af, van mijn
beenen naar mijn keel toe ging. Omdat ik niet bangelijk ben uitgevallen, besloot ik
toe te grijpen en voelde nu duidelijk dat ik een kat tusschen mijn vingers had. Maar
raar! het versmolt al meer en meer, zoodat ik op het laatst niets meer over had.
Toen voelde ik het weer naar beneden gaan, naar mijn beenen toe en toen hoorde
ik een sprong en toen was het over. Maar toen was ik wel bang!!, zoodat ik dacht,
ik zal de dekens maar over me halen. En wat zag ik? De dekens lagen aan het
voeteneind netjes opgerold. Nou heb ik nog vergeten te zeggen dat, toen het beest
op mijn keel zat, het hel licht in de kamer was, al hoewel er geen licht brandde. Ze
spreken dan wel ers van de nachtmerrie, maar daar geloof ik niet an, maar ik denk
toch, dat het zukslag104 geweest is.105

cbak0600 <sage> J. Lof sinsag 781
Die zelfde man vertelde mij, hoe men te weten is gekomen, dat N.N. een kol was.
Toen ze alle nachten op de paarden van C.H. reed, die op de nu gesloopte oude
boerenplaats gewoond heeft, gingen wij op een goeden keer onder het weivat
zitten met een kaars bij ons. Toen we hoorden, dat de kol goed aan den gang was,
gaven we een trap tegen het weivat; toen was het in eens licht en was ze betrapt.
Doe je dat niet gauw en strijk je bijvoorbeeld eerst een lucifer af, dan is ze weg voor
je haar gezien hebt. En wat zagen we: een gedaante als van N.N. en toch weer niet
als N.N., zooals ze in haar gewonen doen was. Omdat ze betrapt was, kon ze niet
van het paard afkomen, waarop ze zat te rijden en vroeg ze ons, om het licht weg
te halen. Op ’t laatst lieten we ons vermurwen, maar dan moest ze ons beloven, net
zóó weg te gaan, als ze gekomen was. Dat deed ze en toen bliezen we het licht uit
en zagen in den schemer net nog, dat ze zich in een rot veranderde en door het
iergat106 weg ging. Zoo zijn we het te weten gekomen.107
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cbak0601 <sage> sinsag 544
Eens heeft hij dezelfde N.N. met een boerenhoedje108 op in een stoof zien zitten:
“Nou ja, niet precies zoo als ze was, maar het had er toch allemachtig veel van.”109

cbak0602 <sage> C. van de Nadort
Een geval van auto-suggestie met gehoors-hallucinatie vernam ik van collega PAR-
REE. De [hiervoor reeds] aangehaalde persoon vertelde hem, dat hij ’s nachts een
waarschuwing had ontvangen om geen medicijnen meer te gebruiken. Aangezien
ik den man kende, verzocht ik hem eens een nader onderzoek in te stellen, wat het
volgende resultaat had: Hij voelde ’s nachts een beest kleiner dan een kat, maar
grooter dan een muis, langs de zijde van zijn lichaam, van de knie tot de heup gaan.
Toen keerde het terug. Hij was daar doodsbenauwd voor. Een poos later kwam het
weer, doch toen besloot hij toe te pakken, maar greep mis. En toen hoorde hij heel
duidelijk: “Gebruik geen medicijnen want voor je [...] lijden helpt dat toch niet.”110

cbak0603 <sage> sinsag 489
Een inwoner van BROEK IN WATERLAND diende voor meer dan dertig jaar op EDAM.
Voor zijn patroon, een bakker, moest hij dagelijks het brood uitventen te VOLEN-
DAM. Eens had hij zich verlaat, zoodat het al donker was, toen hij daar aankwam.
Hij haalde ergens een deur open, doch trok die weer dicht, nadat hij zich overtuigd
had dat er niemand thuis was. Toen hij verder wilde gaan, werd hij teruggeroepen
door de vrouw des huizes, die hem tevens vroeg, waarom hij wilde doorgaan,
zonder brood af te geven.
“Dat komt,” antwoordde hij gekscherend, “omdat ik je hoofd niet zag.”
Dit antwoord had ernstige gevolgen, want als kollen iemand zonder hoofd zien
zitten is dat een teeken, dat die persoon gauw sterven zal. De vrouw schrok dan
ook hevig, vertelde ieder wat haar overkomen was en dat de bakkersknecht uit
EDAM een kol was. De vrouw zond haar man, die op zee was, bericht, dat ze gauw
sterven ging en het heele dorp was in rep en roer over die gebeurtenis. De volgende
dagen werd de bakker met wantrouwen begroet, ja enkelen namen een beslist
vijandige houding tegen hem aan. De toen daar staande R.K. geestelijke heeft
groote moeite gehad om de vrouw te overtuigen, dat haar meening op een misver-
stand berustte en de bevolking te kalmeren en haar de overtuiging bij te brengen,
dat de bakkersknecht maar een gewoon mensch was. Hij is toen in zijn dienst
kunnen blijven, maar werd nog lang met wantrouwen aangekeken.
(Uit den mond van den man, die het ondervonden had toen hij een jongen was,
opgeteekend.)111

cbak0604 <sage> sinsag 333
Jaren geleden zag iemand te ZUIDERWOUDE op een donkeren avond een witte ge-
daante op het kerkhof. Dat vertrouwde hij niet. Hij riep dus zijn buren en deze
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riepen op hun beurt weder andere kennissen, zoodat men ten slotte in grooten
getale bij het kerkhof samen kwam; want er op te gaan durfde niemand, daar men
duidelijk iets wits zag en dat natuurlijk hoogst verdacht was. Ten einde raad be-
sloot men den ouden S. te roepen. Eén van diens voorvaderen was schout geweest
en had aan zijn nazaat een oude sabel, als erfenis, achtergelaten. Daarmee gewa-
pend stelde S. zich aan het hoofd van den stoet, bleef bij de poort van het kerkhof
staan en riep toen: “Zijt gij Godes, kom dan nader, maar zijt gij des duivels, zoo ga
heen.”
De witte gedaante was blijkbaar niet zuiver op de graat, sprong over de sloot en
verdween. Opgelucht en dankbaar gestemd jegens den redder in den nood, trok
men huiswaarts.
Den volgenden dag liep over de sloot bij het kerkhof een geit te grazen. De angst
en de vrees van den eersten waarnemer hadden hem de geit voor een of andere geest
doen aanzien en binnen korten tijd had zich deze illusie ook aan de anderen
opgedrongen.112
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Twee interviews met de heer P. Groot,
veehouder in ruste

Geboren als Piet Groot, 13 april 1910 te Broek in Waterland
Interviews gehouden te Broek in Waterland (Leeteinde 5) op 28 november 1996 en
3 februari 1998.
Interviewer: Theo Meder

Eerste interview

Letterlijke en chronologische weergave van het vraaggesprek. Alleen de opschrif-
ten zijn toegevoegd ter aanduiding van de globale onderwerpen. De bandopname
berust in het archief van het Meertens Instituut te Amsterdam.
G: Piet Groot
M: Theo Meder
mevr. g: mevrouw Groot

Dokter Bakker

pgroot01 personal narrative
M: “Toen ik u laatst aan de telefoon had, zei u al iets over dokter Bakker. Kunt u dat
nog eens vertellen?”
G: “Op 13 april 1910 was het dokter Bakker die mij op de wereld zette. En dat is dus
wat ik van dokter Bakker weet. En wat kan ik me nu herinneren van dokter
Bakker? Ik denk dat ik een jaar of tien was, dat hij geen dokter meer was. En in mijn
prille kinderjaren is hij één keer bij me geweest. Toen had ik difterie, en dat was
nogal ernstig. Toen moest hij met een lepel in mijn keel kijken. En dergelijke
dingen blijven bij een kind hangen, want dat was een beetje om bang van te wor-
den. En wat ik voorts van dokter Bakker weet; dat hij dus oprichter was van de
Noordhollandse vereniging Het Witte Kruis, wat nu Het Groene Kruis heet. Maar
dokter Bakker was de oprichter. En wat ik overigens van hem weet is dat het een
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zéér bekwaam huisarts was, zéér geliefd bij de mensen, en in het bijzonder ... In die
tijd waren er nog mensen die het arm hadden. We spreken dan over - laten we
zeggen - 1920 naar ’30. Dan kon het gebeuren dat ’ie een vrouw een kind op de
wereld gezet had, en dat dat mens geen geld had. Dan werd er niet meer over
gesproken. Dan zei ‘ie: ‘O, laat maar zitten.’ Dat is historisch, want ik weet dat het
gebeurd is. Het was een sociaalvoelend mens. Een bèste kerel. Ja. En dat ’ie één
dochter had. En die ene dochter die trouwde met professor Rümke. Die dochter
die heeft nog een klein boekje geschreven over haar belevenissen, maar dat is u wel
bekend.”
m: “Dat heb ik gelezen, ja.”
g: “Dat is hetgeen wat ik van dokter Bakker weet. En dat het toen anders was als
nu. Ik heb ook de oorlog meegemaakt, en toen herhaalde zich dat. Onze dokter
had ook Holysloot, Zuiderwou, Uitdam in zijn praktijk. En de dokter die had af
en toe een rijtuigie. Dat huurde ‘nie om hem te brengen waar hij zijn moest, maar
ook een bootje, een zogenaamde jol, met een speciale man die hem roeide naar
Holysloot, Uitdam, Zuiderwou. Want dat kon je over de weg ... was het een hele
grote rit, via via. En over water was het korter, dus hij ging met het jolletje. Ja, dat
is dus wat ik over dokter Bakker weet.”
m: “Weet u toevallig nog de naam van de man die hem roeide?”
g: “Ja. Dat was Gerrit Lodder.”
m: “Gerrit Lodder? En dat was een Broeker ook?”
g: “Dat was een Broeker.”
m: “Dus als dokter Bakker naar Uitdam en Zuiderwoude moest - dat moest ’ie op
een dag om daar zijn praktijk uit te oefenen - dan werd ’ie geroeid door Gerrit
Lodder?”
g: “Gerrit Lodder die roeide ‘m.”
m: “Juist. Maar als er nou een spoedgeval was, in Zuiderwoude of in Uitdam, dan
kwamen ze ’m halen ...”
g: “Gebeurde ook.”
m: “En dan was het niét Gerrit Lodder die roeide ...”
g: “Hoe dat precies ging, weet ik niet, maar ik veronderstel dat er misschien ook
nog boeren waren die een rijtuig hadden, die hem halen zouden. Maar dat weet ik
niet met zekerheid ... Zijn opvolger was dokter Parree.”
m: “U vertelde dat u difterie had gekregen. Dat was een epidemie op dat moment
in Broek?”
g: “Dat denk ik, want er stond een papier an [wijst op de deur] dat ik difterie had:
een besmettelijke ziekte. Maar dat weet ik voor de rest niet. Ik weet het meer van
de overlevering dat ik het gehad heb.”
m: “Ja ja. U weet ook niet of u nog een prik heeft gehad?”
g: “Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat de dokter met die steel van de
lepel in m’n keel ging om te kijken hoe erg het was.”
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Streken van grootvader

pgroot02 personal narrative
m: “Toen ik u de eerste keer belde, vroeg ik naar verhaaltjes. Toen zei u: ‘Nou, ik
kan wel wat verhaaltjes vertellen’. Maar naderhand kwam u daar toch weer op
terug. Toen dacht u: dat zijn waarschijnlijk toch niet de verhaaltjes die ik zoek.”
g: “Nee, dat dacht ik ja ... De streken die mijn grootvader uithaalde ... Daar ken ik
wel een verhaaltje van vertellen, maar ... D’r was hier een rijksveldwachter. Dat was
de heer Pater.”
m: “Pater.”
g: “Pater. Niet van Neeltje Pater, maar waarschijnlijk wel in die familie. Dat was
de rijksveldwachter, en dat noemden ze toen een koddebeier. En die koddebeier,
die zag erop toe dat er ... (Niét of de jongens de muur volkladden, want dat deden
ze toen niet; niét dat er in de supermarkt gestolen werd, want dat deden ze toen
niet. Ik herinner me uit mijn jeugd dat hier een vrouw was - toen liep ik op school
- en die vrouw die had iets in een winkel gepikt. Dat was het dorpsschandaal van
dat jaar. Ik zeg altijd tegen mijn kleinkinderen: de moraal is hard achteruit gegaan.
Want dat zag je tóen als een ernstig misdrijf! Die vrouw die had gestolen. En niet
om het op de grote hoop te zetten; dat ze nog meer geld hebben wou. Maar omdat
de mensen toen plat gezegd verrekten van armoe. En zo gebeurde dat. Maar het
was wel een schandaal ...) Mijn grootvader, dat was dus geen dief, maar hij overtrad
wel de wet. Hij woonde op Overleek, het gehucht tussen Broek en Monnikendam.
En hij was clandestien in het bezit van een jachtgeweer. En die koddebeier, die
moest daar op letten, dat er geen stropers zijn. En die koddebeier, die had een
jolletje, en die roeide de omgeving door, óók langs Overleek naar Ilpendam. En
mijn grootvader die wist dat en die zag hem komen, want die woonde op dat
vlakke veld. En als er iemand van Broek af roeien komt, dan zie je het. En dan zag
’ie hem komen, en dan lag ’ie z’n jachtgeweer tegen het raam door en dan deed ‘ie:
boem, boem. En een tijdje later zag Pater hem. Dan zei m’n grootvader: ‘Ik heb
ook horen schieten, maar waar die kerel nou zit, dat mag Joost weten! Maar ik heb
het wel gehoord,’ zei ‘ie. Dat was een vertelling van mijn grootvader, maar ’t is ook
historisch.”
m: “Ja. Dus hij vertelde dat aan ... waarschijnlijk zijn kinderen ...”
g: “Om die veldwachter op stang te jagen.”
m: “Ja ja ja. Maar dat heeft ’ie dus zelf gedaan ook?”
g: “Hij had ondeugende streken, m’n grootvader. Ja. Maar die woonde dus op
Overleek. U wou wat van het boerenleven weten ...”
m: “Ja ook. Maar ook dit soort verhaaltjes vind ik wel interessant. Mag ik nog even
doorvragen? Hoe heeft u dat verhaal nou gehoord? Heeft uw grootvader dat zelf
aan u verteld?”
g: “Mijn grootvader was 27 februari jarig. En dan werden er een stel kleinkinderen
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hier uit de buurt ’s avonds uitgenodigd om opa te komen feliciteren. En dan zaten
we bij mekaar. Mijn grootvader die was lichtelijk hartpatiënt; hij had het een beetje
aan zijn hart - niet ernstig, maar eh ... Hij zei altijd: ‘Ik heb last van hartwater,
jongen’. Nou ja. Maar dientengevolge had de dokter gezegd: ‘Je moet niet roken’.
En pruimen deden de mensen toen ook nog, maar dat was ook slecht, dus dat deed
’ie niet meer. Maar ’s zondagsmorgens, toen kwam ik altijd dus bij hem, en dan
haalde ’ie een sigaar uit ’t kissie, en dan stak ’ie die sigaar op, en dan liet ’ie de rook
door zijn neus komen, en dan zei ‘ie: ‘Jongen, wat is dat toch lekker’. Want dat was
de enige sigaar die ’ie rookte. Maar dat zou ik niet zeggen. Dan kwamen we op zijn
verjaardag bij malkander an dan zeien we: ‘Grootvader, vertel nog eens wat’. En
dan ging grootvader op zijn praatstoel zitten en dan vertelde ’ie ons leuke bakken.
Maar ja ... Eén van de bakken - dat ik altijd fantastisch mooi heb gevonden ... Mijn
grootvader die heb ook nog op Volendam gewoond, want daar is ... zijn vàder
woonde op Volendam. Mijn betovergrootvader die kwam van het eiland Schok-
land.”
m: “Schokland.”
g: “Ja. In de Zuiderzee. Die had daar waarschijnlijk een of andere negotie, een
winkel of wat ook. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval was er geen brood
meer te verdienen. En voordat de regering zei: ‘Ophoepelen allemaal’, was m’n
[over]grootvader al zo kien dat hij zei: ‘Ik zie het hier niet meer zitten. Ik gaan
emigreren’. En hij ging naar Volendam. En wat deed ’ie daar? Daar opende ’ie een
winkel in scheepsbenodigdheden. Op de dijk in Volendam. Dat zaakie is bepaald
goed gelopen. En hij kreeg verschillende kinderen, en d’r was één dochter bij, en
die dochter was een jaar of twintig, en toen kreeg ze verkering met een boeren-
zoon. En dat was het ergste niet, maar die [boeren]dochter die wou wel verkering
met hem, maar dan moest ze wel op die boerderij komen, want anders zou ze d’r
niet an beginnen. Toen heeft die grootvader een boerderij gekocht op Overleek, en
daar is die zoon komen te wonen. Zo is dat gegaan. Maar dat ’ie op Volendam
woonde ... nee, daar woonde z’n vader. Hij heb op Broek gewoond. Als kind heb
hij op Broek gezeten.”

Grappig verhaal van grootvader

pgroot03 mop at 1293
m: “Uw opa.”
g: “Ja. Toen had ’ie een buurman, en dat was een hartstikke beste kerel, maar die
ging zo af en toe ’s op stap, en dan kwam ’ie laat thuis, en dan had ’ie nogal flink
ingenomen. En op een zaterdagavond, zei grootvader: we waren vroeg naar bed
gegaan, maar midden in de nacht - ’t was slecht weer, ozen1 van de regen. En hij
denkt: wat hoor ik nou? Grootvader ’t bed uit. Kijkt door ’t kiertje van ’t raam en
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ja hoor: daar komt Dirkbuur an. Hij loopt naar de hoek van ’t huis. Maar op de
hoek van ’t huis is de afvoerpijp van ’t regenwater, wat van ’t dak komt, en die loopt
in een putje: prrrrr. En hij gaat op die hoek staan. En dan gaat ’ie lozen, wat ’ie
teveel ingenomen had. En hij staat, en hij staat, en hij staat ... En op ’t lest zegt ‘ie:
‘Wel verdomme, komt er nou nooit een end an?’ Want hij hoorde ’t water in het
putje gaan.”
m: “Hahaha. Ja. Ja, dit zijn tóch de verhalen die ik zoek, hoor. Hahaha.”2

Kwajongensstreken

pgroot04 personal narrative
g: “Dat zei grootvader. Ja ... Een ander verhaal. Mijn grootvader had dus vijf
zoons. Daar was mijn vader er één van; dat was de oudste. De jongste twee die
hadden nog een vriend en die kwamen vaak bij mekaar. Dat was dus omstreeks
1890, 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 wel eens 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 of half tien, voor ze naar bed ging, altijd even naar het huisje toe.
Toen zijn ze een keer ’s avonds in het donker d’r heengegaan, 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 wc. Ze hoorden
niet veel, wel 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 bene-
den, 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
derrière vegen. En je begrijpt: als grootvader zo’n verhaal vertelt, dat je dat als
jongen prachtig vindt.”
m: “Hoe oud was u toen, ongeveer?”
g: “Toen was ik een jaar of tien. Ik was nog schooljongen. Ja ...”
m: “Wat was de naam van uw grootvader?”
g: “Jan Groot.”
m: “Jan Groot.”
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Ideaal en opleiding

pgroot05 personal narrative
g: “En mijn vader heette ook Jan Groot, en m’n broer was ook Jan Groot ... Maar
... Dat leven op zo’n boerderij ... Waarom ben ik ooit boer geworden? Ik ben hier
dus geboren, en ik ging hier naar school. En ik had het grote geluk, dat ik goed leren
kon. Ik was een keer of drie achter mekander nummer één van de klas. Dus dat zat
wel goed. En mijn vader en moeder die waren niet conservatief. Die gaven gelegen-
heid om door te leren als ik dat wilde. Maar ik wilde het niet. Ik had maar één ideaal
in mijn hoofd en dat was: in de voetstappen van mijn vader gaan op de boerderij.
Want je wordt hier geboren, in dít huis, waar ’s winters dus dertig koeien in
stonden én de familie in woonde. Als je dan als kind hier geboren bent ... Dus deze
kamer, vanaf die balk, moet u eens indenken: daar zit een deur achter die kast. Dat
was de buitendeur. En hier begon een muur: twintig meter verder aan de achter-
kant, daar eindigde die muur. En dat was stal aan die kant. Ik kan het u ook wel
laten zien, want ik heb die boerderij nagebouwd, in het klein. Daar stonden acht-
tien koeien. Aan de achterkant stonden acht koeien. En aan de oostkant stonden
veertien koeien met een paard. Dus rondom koeien en in het midden de hooiberg.
En als kind kwam je dus, als je hier de kamer uitstapte, dan stond je achter de
koeien. En als je naar buiten wilde, ging je via de stal. En als we spelen gingen, dan
gingen we in de stal spelen. Want het was een ruime stal, met achter de koeien een
grote ruimte waar je goed spelen kon. En een grote hooiberg middenin, waar je in
het hooi spelen kon. De buurtkinderen kwamen hierheen in de boerderij spelen.”
m: “En waarom vond u het nou zo ideaal om boer te worden? Het werk trok u ook
wel aan?”
g: “Het werk trok me aan. Het werk dat m’n vader en m’n broer, dus de oudste ...
wat die deden, dat vond ik prachtig. En ik had maar één ideaal: als ik van school
kwam, dan wilde ik dat ook gaan doen. Ik ben van school gekomen en ogenblik-
kelijk in de boerderij gestapt.”
m: “Dat was de lagere school ...”
g: “Enkel de lagere school. Ik was twaalf jaar, toen kwam ik er af, en toen kwam
ik in de boerderij. Toen kon ik al een koe melken. En dat gebeurde ook, want dat
was toen de gewoonste zaak van de wereld: als een boerenjongen van school af
kwam, dan ging ’ie onder de koeien. Daar rekende die vader ook al op, dat ’ie er een
hulp bij kreeg. En in mijn geval was het dus zo: mijn vader die vond het wel goed.
Maar misschien had ’ie liever gehad dat ik leren ging. Dat ken best gebeuren, maar
ik had er geen zin in. Het bloed kruipt waar het niet gaan ken, zegt het spreek-
woord. Mijn vader die ging op school in 1880. Die was van 1873. En dat ’ie de
lagere school af kwam, toen kreeg ’ie Franse les. Want hij zou onderwijzer wor-
den. En toen heb ’ie twee jaar geleerd, toen kwam ’ie thuis en toen zei ’ie tegen z’n
vader: ‘Ik stop ermee. Ik wil boer worden’. Toen zei m’n grootvader: ‘Pak een stuk
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gereedschap en ga ’t land maar in. Dan ken je meteen aan ’t werk’. Dat zat dus bij
m’n vader ... die zag dat ook niet zitten. En dat schijnt erfelijk te zijn, want ik had
het ook niet, en mijn zoon, de jongste zoon, die wou net als ik boer worden. Maar
ik heb ’m eigenlijk geprest dat ’ie toch naar de mulo ging. Hoger wilde ’ie nou
helemaal niet, maar dan toch in vredesnaam - krijg je tenminste wat. Toen heb ’ie
twee jaar op de mulo gezeten. Toen kwam ’ie net als m’n vader thuis en zei: ‘Ik stop
ermee. Ik wil naar de Landbouwschool in Alkmaar, de Middelbare Landbouw-
school; dat wil ik wel. Maar ik ga niet doorleren’. En da’s gebeurd ook.”
m: “En die is nu ook weer boer?”
g: “Die is ook weer boer geworden op deze boerderij. Die is inmiddels ook al
gestopt. Ja ... Dat boerenleven dat vond ik prachtig. We hadden een heel klein
snippertje weiland, midden in het veld, tussen Broek en Overleek. En daar stond
veel riet an. Dat kon je alleen met een bootje bereiken. En daar moest ik ook wel
eens heen te werken. En toen ik nog op school liep, toen was m’n ideaal: daar een
hutje zetten, een jachtgeweer en een paar fuiken, en vissen en jagen. Da’s niet
gebeurd, want ik werd dus boer, en met veel plezier. En dat ben ik m’n hele leven
lang geweest, met plezier. Daarin heb ik me dus ook uitgeleefd. Ik liep op de
Landbouwschool in Purmerend. En de direkteur van die Landbouwschool die zei:
‘Jullie zijn de hoop der natie’. En dan zei ‘ie: ‘Wat jullie vaders opgebouwd hebben
aan organisaties op het boerenvlak ... Jullie gaan nou naar de Landbouwschool:
jullie hebben de plicht om dat in stand te houden en door te zetten’. Dat heb ik me
ter harte genomen. En ik zat dus in alle mogelijke boerenorganisaties die er waren,
hier op het dorp ook. Ik was voorzitter van het Witte Kruis, voorzitter van de
Wijkverpleging, voorzitter van de Fokvereniging enzovoorts enzovoorts. En toen
in de vijftiger jaren, toen werd ik gevraagd om dijkgraaf te worden van het
hoogheemraadschap Waterland. En daar had ik grote bezwaren tegen. Maar er is
zoveel druk op me uitgeoefend ... Dat waterschapsbestuur bestaat uit een twintig
mensen: hoogingelanden, hoogheemraden en als hoogste dijkgraaf. En ik wilde
dat niet, omdat ik een bedrijf had, waar ik nodig was. Het was dus een erebaantje,
laat maar zeggen, het was geen baan waar je geld in verdiende. Toen hebben ze
zoveel druk op me uitgeoefend, dat ik het tòch gedaan heb. En toen ben ik twaalf
jaar dijkgraaf van het hoogheemraadschap Waterland geweest. Dat begon me toch
... daar miste ik een betere schoolopleiding. Ik had dus de lagere school en ik had
de Landbouwschool gehad, maar te weinig algemene ontwikkeling. Je voelde dat
je eigenlijk wat te kort schoot.”
m: “Dus u heeft na de lagere school toch nog wel Landbouwschool gedaan? Maar
dat heeft u niet afgemaakt?”
g: “Ja.”
m: “Wel?”
g: “Het diploma van gehaald. En profijt van gehad. Nou we het toch over het
boerenbestaan hebben. Als je op Landbouwschool leert, wat leer je dan? Dan leer
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je om uit je bedrijf de grootst mogelijke winst te maken. Zoals in ieder bedrijf. Als
je een bedrijf hebt, moet je winst maken, anders moet je geen bedrijf beginnen. Ons
is dus op de Landbouwschool geleerd op hoe een manier je de meeste winst maken
kon. Mijn vader was één van de eerste boeren die kunstmest strooide. Wij hebben
dus geleerd om de produktie zo veel mogelijk te maken. Dat ons dat gelukt is, dat
bewijst ... Ik was mede-oprichter van de Fokvereniging. En de Fokvereniging die
heeft ten doel de produktiviteit van de koeien omhoog te brengen. Ik zal het
verhaal kort maken. Dat ik begon met die Fokvereniging, toen gaven mijn koeien
- dat gaat per lactatie-periode, dus van de tijd dat ze afkalveren totdat ze opnieuw
een kalf brengen gaan (dan wordt zo’n koe droog gezet) - dan gaven die koeien zo
ongeveer 3000, 3500 liter in zo’n lactatie-periode. Vijf jaar geleden heeft mijn zoon
zijn boerderij overgedaan, dat ’ie van mij overgenomen had, en toen gaven zijn
koeien 8000 kilo per lactatie-periode! Met een vet-gehalte van 4,5 procent, en dat
was bij mij 3,30.”
m: “En dat kwam door dat fokprogramma?”
g: “Dus dat komt omdat we goed onderwijs hadden gehad, wat door de regering
gestimuleerd is. Mijn zoon heeft dit bedrijf overgenomen en na verloop van een
jaar of tien is hij gefuseerd met een andere boer. Toen gingen ze samen een mo-
derne loopstal bouwen. Met subsidie van de overheid, want die was nog steeds
bezig om te trachten dit land zo vruchtbaar mogelijk en zo best mogelijk te benut-
ten. Drie jaar later was het zo ver, dat het een probleem geworden was, zoveel
bóter als die boeren produceerden!”
m: “En toen is die superheffing gekomen?”
g: “Ja. En dan zeggen mensen die dat niet beleefd hebben en meegemaakt hebben:
wat is dat toch stom geweest. Of dat de regering stom geweest is. Ik weet het niet.
Als boer was je niet stom. Want ze hebben zoveel kundigheid tentoongespreid, dat
ze dat gepresteerd hebben. En dat ze in plaats van ... op dit bedrijf werden toen 25
koeien gemolken, en in de tijd dat mijn zoon had overgenomen toen boerde ’ie met
50 koeien op hetzelfde land. Door kunstmest en wat ’ie geleerd heb. En overpro-
duktie. Ik ben misschien een beetje uitgebreid. Maar als je je leven lang boer
geweest bent en dit meegemaakt hebt, dan treft het je toch ... En dat gaat buiten de
boerderij om, maar dat heeft er wel mee te maken: als je dan ziet dat een deel van
de wereld omkomt van de honger, en men hier met de overproduktie geen raad
weet, dan moeten de mensen die er wèl verstand van hebben, nog een hele hoop
doen om dit in het reine te brengen.”
m: “Ja, dat geloof ik ook. Nog even terug naar uw opleiding.”
g: “U vraagt maar, anders dan praat ik door, en dat moet niet.”
m: “Nou, dat mag ook hoor. Dat is zo erg niet. Nog even terug naar uw opleiding.
U zei: ik heb lagere school gehad, en toen zei ik toen ik twaalf jaar was: ik wil boer
worden. En u zei: daarna heb ik geen opleiding meer gehad. Maar nu vertelt u:
Landbouwschool.”
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g: “Ja ja.”
m: “Dat is toch ook een opleiding.”
g: “Ja.”
m: “Hoe lang duurde die?”
g: “Dat was een tweejarige cursus.”
m: “Twee jaar. Dus toen was u veertien, toen u eraf kwam.”
g: “Nee. Ik was al drie jaar van school af, toen werd de Landbouwschool in
Purmerend opgericht. En met m’n zeventiende jaar, denk ik, ging ik naar de
Landbouwschool. Het waren de eerste twee klassen waar de Landbouwschool in
Purmerend mee begon. En daar kon je je voor opgeven. Dus ik had me opgegeven
en toen werd ik geplaatst in de ... ze begonnen met twee klassen, en ik begon in de
tweede klas. Hadden ze er een stel uitgezocht, waarvan ze dachten: die kennen het
wel an. En ik kwam meteen in de tweede klas. Maar ze hebben toch evengoed nog,
ik denk van anderhalf jaar ... Twee winters heb ik ... Het was driejarig, want ik heb
twee winters meegelopen. En ik heb niet in de eerste klas gezeten.”

Produktie en verdiensten

pgroot06 personal narrative
m: “U zei ook: nabij het weiland, daar was riet. Wat deden de boeren met dat riet?”
g: “Dat riet werd afgemaaid, en dat werd gebruikt als strooisel onder de scha-
pen-, kalverenhokken. Dat riet dat wij tenminste hadden - dat was niet veel. Maar
je had ook rietlanden, wat werd gebruikt voor dekriet, om op de daken te leggen.
En dat zit daar richting Uitdam, Zuiderwoude. Daar zijn een hoop velden riet. Die
werden gemaaid voor dekriet. Dat gebeurt nou nog.”
m: “En dat boerenbedrijf van uw vader, was dat nou ook deels akkerbouw of alleen
maar veeteelt?”
g: “Nee. Enkel weiland. En dat was alleen bereikbaar te water. Ik kon mijn land
niet rijdend bereiken. Dat wil zeggen: ik kon mijn hooi niet rijdend thuis krijgen.
U kijkt daar [wijst] tegen dat huis an, en daarachter staat nog zo’n huis, en daar was
de doorgang zo smal: daar kun je met een baal hooi niet tussendoor. En mijn
meeste weiland lag aan die kant van de weg. Dus dat kon ik niet berijen. Toen heeft
een grote landeigenaar, die heb dat ene huis gekocht, en die heb twee meter van het
huis afgezaagd. Toen kreeg ik ruimte, en toen ben ik gaan rijen. Voor die tijd was
het alleen varen ... Maar ook ... Ik ben dus getrouwd in 1934 en toen kwam mijn
vrouw hier, in de crisisjaren, en dan stonden we in de zomer beiden om vier uur op,
’s morgens, ’s nachts, dan stapten we in een bootje en dan gingen we met melkgerei
het veld in koeien melken. Dan kwam je om zeven uur terug, en dan ging die melk
naar Amsterdam.”
m: “Die ging dan met de melkboot.”
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g: “Ja, met de melkboot. En ’s avonds dito. Dus wij begonnen ’s morgens om vier
uur en ’s avonds om half zeven dan was je klaar. Dan zat er zegge en schrijve één
uur schafttijd tussen. Je maakte dus een zeventig-urige werkweek.”
m: “Maar u ging dus twee keer per dag melken?”
g: “Twee keer per dag melken.”
m: “En dan ging de melk ’s avonds nog een keer naar Amsterdam?”
g: “Ja. Die melk ging naar Amsterdam. Maar die ging ik zelf niet uitventen. Dat
waren ... Dat noemde je hier de stadvaartboeren. In de volksmond noemden ze het
‘stafferboeren’. Dat was de naam hier. En zo zaten er naar mijn schatting hier op
het dorp zeker wel zo’n vijfentwintig. Die hun melk uitventten in Amsterdam.”
m: “Die hoefden niet per se zelf koeien te hebben? Die kochten het van die andere
boeren?”
g: “Van de boeren d’r melk. En met die melk gingen ze naar Amsterdam venten.
Gingen met de boot naar de Prins Hendrikkade. En bij de Prins Hendrikkade daar
was een karrenverhuurder. Daar namen ze een handkar, en dan gingen ze met de
handkar de stad in. En in die tijd dat ik trouwde, voor de oorlog dus, toen ontving
ik voor de melk ƒ1,75 per 100 liter. Plus regeringstoeslag, ik meen van ƒ1,65. En dat
was de prijs voor 100 liter melk.”
m: “Dat klinkt heel weinig.”
g: “Ik werkte dus hier op deze boerderij. Mijn moeder was een jaar voor ik trouwde
gestorven. Mijn vader die kwam bij ons in huis. Die was bij ons in huis; hielp mee
in het bedrijf. En mijn vrouw hielp mee in het bedrijf, dus er was geen betaald
personeel. Ik pachtte de boerderij van mijn vader voor een schappelijke prijs. En
ik durf te zeggen: ik was niet achterlijk als boer. Ik was een goeie boer en ik wist
eruit te halen wat erin zat. Toen heb ik in, schat ik, 1937 ... toen kreeg ik een aanslag
van de inkomstenbelasting. Toen schreef ik een brief naar de inspecteur: meneer,
ik heb geen inkomen. Kom dat maar eens bewijzen, zei ‘ie. Ik zeg: nou dat doe ik.
Ik had op diezelfde Landbouwschool eenvoudig boekhouden geleerd. Ik had dus
een doodgewoon schrift waar alles in opgeschreven werd. De gemenigheid hadden
we nog niet geleerd, want het was nog geen oorlog geweest! In de oorlog hebben
we geleerd, hoe je de wet ontduiken ken. Dat hadden we toen niet geleerd. Dus in
mijn boekhouding kon ’ie lezen: één kip verkocht: 60 cent; twee liter biest naar
bakker Van der Vegten gebracht: 20 cent. Die biest gebruikte hij om z’n beslag af
te strijken. Kortom: àlles werd opgeschreven, d’r werd niks ontdoken. En ik ging
met mijn boekhouding naar de inspecteur en hij heeft het nagekeken en hij zegt:
‘Inderdaad, u heb geen inkomen’ ... Omdat u zoveel jonger bent, en u wat van het
boerenleven weten wil, hoe het toen was, vind ik het nuttig en nodig, dat u dit weet.
Ik was - alweer, ik moet dan mezelf prijzen - ik was een hardwerkende boer, en m’n
vrouw ook, en m’n vader ook, en wij waren geen uitgaanders, we gingen nooit op
vakantie, d’r werd geen borrel gedronken, d’r werd niks over de balk gegooid. En
ik kon geen spijker verdienen! M’n buurman ...”
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m: “U speelde voortdurend quitte. U kon leven, u kon wonen, eten enzovoort,
maar ...”
g: “Ik kon, dankzij dat ik van mijn vader huurde, die het vel niet over m’n neus
haalde, kon ik me redden. M’n buurman die werkte op de zwavelzuurfabriek en
verdiende dertig gulden in de week. En dan zeien m’n vrouw en ik tegen mekander:
‘As we dat nou nog es magge beleven: dat we dertig gulden per week te verteren
hebben’. Dan ben je boer op een groot bedrijf. En wat me altijd erg zwaar heb
gezeten, is dat je toch door de arbeidende klasse als kapitalist bekeken wordt. Ieder
die met arbeid z’n brood verdienen moet, is geen kapitalist. En dat je daarvoor
aangekeken werd, dat vond ik vreselijk! Er staan koeien op stal, niet? Een groot
bezit. Maar ik begon met een kont met schuld bij de bank. Bij de Boerenleenbank,
waar mijn vader weer mede-oprichter van was. En wat was dat, die Boerenleen-
bank? Die ouwe heer Raifaissen, uit Duitsland, dat verhaal dat ken u, de oprichter
van de Raifaissenbank ...”
m: “Ja, ik ken de naam ja.”
g: “... die droeg die arme boertjes in Duitsland een warm hart toe, en die richtte een
Raifaissenbank op, waar men als men wat verdiend had brengen kon, en als je geld
nodig had lenen kon. Daaruit is de huidige rabo-bank ontstaan. En dat was zuiver
van mensen die het opgespaarde geld brachten en met geleend geld begonnen. Ik
zat dus in die crisisjaren met een grote schuld aan de bank, vreselijk hard werken
en geen spijker verdienen. Zo zat het. Ja.”
m: “Maar dat is in later jaren, hoop ik, toch nog wel goed gekomen?”
g: “Dat is in later jaren goed gekomen. Ja, dat is een tijd, daar weet u alles van. De
omstandigheden zijn veel en veel beter geworden. Een arbeider kon in die crisis-
jaren geen spijker verdienen, net zo min als ik dat kon; en dat kon een arbeider nog
veel slechter, want het enige wat wij wèl hadden: een produkt dat we zelf ook
gebruiken konden. Ik had een buurman, die had een zaakie gehad in Amsterdam,
en door de crisis raakte ’ie failliet, en die kwam hier wonen. In een klein huissie,
voor één gulden huur per week. Piepklein huissie, bestaande uit één kamer, zonder
keuken, met een paar bedsteden en een zoldertje, en een regenwaterbak in het
gangetje waar je inkwam. Piepklein, en vier kinderen. Die man verdiende twaalf
gulden met het baggeren hier in deze wateren. Baggeren in een schuit, en die schuit
met een schop leeghozen. Dat waren de crisisjaren. Ik ben ook niet een socialist,
hoewel ik wèl sociaalvoelend ben. Ik heb grote eerbied en respect voor wijlen de
heer Drees. Dat was een zeer bekwaam en zeer betrouwbaar regeerder. En die
heeft voor de arbeidende klasse onzettend veel goed gedaan. En dat de economie
in z’n geheel veel beter is geworden na de oorlog, daaraan danken we allemaal dat
we het veel beter hebben. Ook de boeren hebben het nou veel beter. Ik zeg wel
eens: ik heb te vroeg geleefd.”
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Hooien en maaien; de Poepen

pgroot07 personal narrative
m: “Ik grijp nog even terug op dat hooi waar u het over had. Dat hooi: had u zelf
een hooiland, of kocht u dat op?”
g: “Nee. We hadden plusminus 30 hectare weiland, en van die 30 hectare werd de
helft ’s zomers gehooid. Daar werd dus hooi van gemaakt. Dat hooi werd opgesla-
gen in die hooiberg en dan hadden de koeien de hele winter hooi. Later werd dat
gras, toen gingen ze dat gras conserveren met silo’s. En nu wordt dat gras gecon-
serveerd in zogenaamde rijkuilen - ik weet niet of u weet wat dat is? Hooi wordt
er niet meer gemaakt door de boeren; weinig, er worden nog wel eens een paar
baaltjes geperst. Maar de hoofdzaak ... D’r wordt met het gebruik van kunstmest
veel vroeger gemaaid: in mei wordt er gemaaid. En dat gras dat wordt op een plek
zo groot als deze kamer, hoog drie keer zo lang, gereden gewoon op het weiland:
daar ligt zo’n laag gras. D’r komt weer een wagen en die rijdt er bovenop; het zijn
automatisch lossende wagens, die rijden gewoon met die lossers op die hoop. En
er rijdt een trekker steeds over het gras heen, dat alle lucht eruit geperst wordt. Zo
rijen ze een hele dag of een paar dagen door, en dan legt er een hoop bijna zo hoog
als de zolder, waar steeds die trekker op gereden heb, zodat de lucht er goed uit is.
Tijdens het rijen is er melasse toegevoegd, het afvalprodukt van de suikerfabriek.
Die melasse is dus suikerhoudend. En waar is dat om? Als je gras inkuilen gaat in
een silo of op zo’n hoop, dan ontwikkelen zich daar bacteriën. En dat zijn melkzuur-
bacteriën en boterzuurbacteriën. En als de boterzuurbacterie de overhand krijgt,
dan is je gras slecht verteerbaar voor de koe en het gaat erg stinken. U heeft het
misschien wel eens geroken hier en daar: een akelige stank van dat gras. Dat doet
de boterzuurbacterie. De melkzuurbacterie daarentegen die maakt het gras zeer
smakelijk. Dat suiker wat je met de melasse toevoegt, dat is dus voedsel voor de
melkzuurbacterie. Die kan zich ontwikkelen. En waar de melkzuurbacterie zich
ontwikkelt, kan de boterzuurbacterie niet leven. Vandaar dat toevoegen van die
melasse. Als die hoop dan helemaal klaar is, alle lucht is eruit, dan wordt er een
groot plastic kleed over die hele hoop gegooid, tot op de grond, grond op dat
plastic, er kan geen lucht meer bij, en dat gras blijft (als het plastic niet stuk gaat)
een paar jaar goed. En dat doet dan de keuterboer, dat is het ingekuilde gras. Dat
deden ze eerst in silo’s, betonnen silo’s, maar dat is later eenvoudiger met die
rijkuilen gedaan. Dus hooi wordt er weinig meer gemaakt.”
m: “Dat zijn de moderne technieken. Maar hoe ging het met dat hooien?”
g: “In mijn jeugd was er alleen het hooi. En begin juni kwamen d’r twee Geldersen,
twee grasmaaiers, en die maaiden met de zeis 15 hectare gras: 15 keer 10.000 m2!
Dat is een oppervlakte! Met de zeis maaien. Die mensen die kwamen uit Putten,
Harderwijk, Hierden, van de Veluwe, van de zandgrond. ’t Waren meest kleine
boertjes, een boertje met één, twee koeien, met een stukkie bouwgrond, een beetje
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rogge enzovoort. En in de zomertijd hadden ze tijd en dan gingen ze hier te
grasmaaien. Ze werden hier genoemd: de Poepen. En waarom werden het Poepen
genoemd? Omdat vroeger de grasmaaiers uit Duitsland kwamen. En dié werden
Poepen genoemd. Die grasmaaiers uit Duitsland, die kwamen uit het noordwesten
van Duitsland, in die hoek: West-Falen. En die mensen die maaiden, die gingen ’s
morgens om vier uur, gelijk met ons, het land in. En die kwamen ’s avonds terug
om acht uur, en dan hadden ze de hele dag gemaaid. In die tijd liep ik op school, en
voor ik naar school ging, moest ik voor mijn moeder met een pot hete koffie achter
het veld in - het was een half uur lopen. En dan kwam je bij die maaiers, en dan
maakten ze van het afgemaaide gras zo’n dijkie, en dan gingen ze an de luwe kant
zitten en dan gingen ze hun brood opeten, met een bak warme koffie waar m’n
moeder voor zorgde. En ’s middags dito. En ’s avonds kwamen ze thuis en dan
kookte m’n moeder een pan warme pap. En daar deden ze ’t op. En ’s zondags dan
waren ze bij ons aan tafel, toen aten ze gewoon met de pot mee. Als je dat nou
hoort, dan denk je: dat was toch onmenselijk? Dat mensen zó hard werkten, met
amper een tijd om te rusten en te eten. Toen ... Later, dat er machinaal gemaaid
werd, had ik nog wel een Harderwijker hooier, die in de hooibouw vier of drie
weken bij me was om te hooien. Die man heb elf jaar aan één stuk bij me gehooid.
Ik betaalde ’m een goed loon. Daarom kwam ’ie ook daar uit Gelderland vandaan
hierheen: om geld te verdienen. Twintig jaar geleden, toen hoorde ik: die hooier die
was ziek geworden. Toen ben ik naar Harderwijk gegaan, naar z’n vrouw, en z’n
vrouw die zegt: ‘(Eibert heette ‘ie) Eibert ligt in ’t ziekenhuis. Ga je mee naar ’m toe
vanmiddag?’ Dus ik zeg: ‘Ik ga mee’. Ik ben met z’n vrouw meegegaan, en ik kom
daar aan het ziekbed, en die man die was in de tachtig. Die lag daar met z’n
Gelderse petje op in z’n bed in ’t ziekenhuis. Hij zag me kommen: ‘Ha Piet!’ Hij
herkende me direkt. Dat was wel een pluspunt, want z’n vrouw die zei: ‘Als ’ie je
nou maar kent’. Maar hij kende me. Hij had een paar broers bij ’m zitten, en toen
kwam ’ie waarachtig nog ... ging ’ie zitten in z’n bed en toen zei ‘ie: ‘Doar bin ik
nou altijd henne weest om te moaien.’ Daar ben ik nou altijd heen geweest om te
maaien. ‘En zijn moeder (dat was mijn moeder) dat was een bèst mens. Dan kwa-
men we in huus, en dan kregen we boterhammen met zuk dik koas d’r op. Bèste
mensen!’ Fijn als je dat hoort. En als je het verhaal hoort, dat die mensen zo hard
werkten en bij die boeren in de stal op het stro sliepen ... Als je dat nou hoort, dan
denk je: het was onmenselijk. Mijn moeder lag op haar sterfbed, en toen was
diezelfde hooier aan het bieten rooien in de Haarlemmermeer. Op zondagmiddag,
daar komt ’ie anrijen hoor op z’n fiets. Daar komt ’ie vandaan naar de vrouw die
ziek was. Toen stond ’ie an d’r bed te huilen. Zo’n waardering had ’ie nog voor dat
mens. Dat zijn dingen, die vergeet je je leven niet meer.”
m: “Dat zegt toch ook wel iets.”
g: “Dat treft een mens. Dat was het boerenleven van toen. Die mensen die kwam-
men uit hun àrmoed in Gelderland hierheen om extra geld verdienen ... Ja.”
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m: “Dokter Bakker, die is onder andere bij een veehouder geweest in Zuiderwoude,
ik meen dat hij Jan Lof heette, en die zei: ‘Ja, tegenwoordig komen die maaiers ...
dat zijn allemaal Geldersen. Die zijn wel slim. Maar die vroegere Bovenlanders, die
uit Duitsland kwamen, dat waren stomme lui. Daar kon je mee lachen, want daar
kon je allerlei dingen mee uithalen. Kent u nog van die verhalen over die domme
Poepen?”
g: “Nee, daar weet ik niks van. Want ik heb ze niet gekend ook. Ik heb hier nooit
een Duitse maaier gezien. Toen was het al in de tijd van de Geldersen. Allemaal
Geldersen. Geldersen, de Achterhoek van Overijssel, daar kwamen ze ook wel
eens vandaan, maar meest van de Veluwe. En ik heb zelf ook nog wel een paar
nachten gelogeerd bij één van die hooiers. En dan sliep ik óók in hun stalletje, op
de til noemden ze dat, boven de koeien: daar lag stro op en daar sliep ik dan op. Dat
was dat ik een jaar of achttien was. Toen ging ik met twee kameraden tien dagen
kamperen naar Limburg. In Arcen. We gingen op ’t fietsie met de tent mee: Harder-
wijkerboot, overstekend naar Harderwijk, van Harderwijk naar Doornspijk, in
Doornspijk hebben we geslapen bij die maaiers. Dat was ... ik bedoel: we hadden
een hele goede verstandhouding met de mensen die bij ons kwamen. De verstand-
houding was prima. Zij kwamen, als het te pas kwam ... als ze hier in de buurt
kwamen, zouden ze zeker hier ankommen. En wij kwamen ook bij hun. Maar later
werd er machinaal gemaaid, en hooibaal-machines.”
m: “Maar met de komst van die Geldersen, was het dus ook afgelopen met die
verhaaltjes over domme Poepen?”
g: “Ja. Nee, ik heb geen verhalen van de Geldersen. D’r werd wel ... De maaiers die
kwamen om acht uur uit het veld vandaan, en wij - m’n broer en m’n zusters en wie
bij ons thuis waren - hadden dus ook een hele dag gewerkt. En het is zomer en
mooi weer, en dan zaten we mèt die Geldersen achter op het erf gezellig bij mekander.
Een buurman d’r bij, en dan zat je gezellig te kletsen. En dan werden d’r wel
bakken verteld en ’t een of ’t ander. Maar daar ken ik niet ... Vooral niet van de
Geldersen, nee. Die luisterden meer. Maar ik had een buurman, en die had nogal
een veelbewogen leven. Die kwam ook nog wel eens een beetje scheef thuis. Die
wist nog wel eens bakken te vertellen en dan zaten die Geldersen d’r ook bij. Dat
was prachtig natuurlijk ... Ja ... Ons boerenleven was dus een zwaar leven, dat wil
zeggen: lange werkdagen en zware arbeid. Uitgesproken zware arbeid. Dat hooi
werd met de hand, dat wil zeggen met een hooivork, verwerkt. Dat kwam varend
achter het huis aan op een - dat noemde je een koeboot: een boot van zes meter lang
en zo [gebaart] breed. Die werd hoog opgeladen, dat kwam aan de wal. Dan werd
het op twee draagstokken geladen. Eén man d’r voor en één man d’r achter: op
twee stokken droegen we ’t naar binnen. Dan stond het, laten we maar zeggen hier,
in de stal. En als die hooiberg van beneden gelijk met de zolder was, dan moest het
dus opgestoken worden naar de zolder, met een lange hooivork. Boven staat een
man en die steekt het weer drie meter hoger. Want deze boerderij is twaalf meter
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hoog. Het ging tot boven an toe vol. Met zeven mensen werkte je dan, bij die boot,
op de gang, op de zolder, daar is het weer drie meter hoog. Dan maakte je een gaatje
in het hooi waar je staan kon, daar stond weer een man, met twee man boven die
berg.”
m: “En hoe kwam u dan aan die zeven man?”
g: “Die kon je krijgen, want we verrekten van de armoed. Mensen kon je genoeg
krijgen. En weet je wat die verdienden? Die losse krachten? Kwartje, dertig cent
per uur. In de crisisjaren! Daar spreek ik over. De jaren voor de oorlog, toen kon
ik hier arbeiders krijgen voor dertig cent ’t uur. Een ouwe man had ik vaak, die blij
was dat ’ie ook nog wat doen kon, die had een kwartje. Maar dertig cent dat was de
prijs. Dan ging ik wel naar de winkel en ik haalde een pakkie sigaretten voor 15
cent. En als ik uitging met m’n kameraden, dan permitteerden we het dat we
sigaretten rookten van een cent. Dan kocht ik een pakkie Turmac van 20 cent ’t
pakkie: 20 Turmac-sigaretten, 20 cent. En als ik later een meissie kreeg, dan kocht
ik een pakkie Miss Blanche Ladies voor 60 cent de twintig. En dan ging je als heer
uit.”

Koeboot en sloot

pgroot08 personal narrative
m: “U noemde zo’n boot van een meter of zes een koeboot. Dat betekende ...”
g: “Waarom een koeboot?”
m: “Omdat er ook koeien mee vervoerd werden.”
g: “Omdat er koeien mee gevaren werden. Die hebben een platte voorplecht, en hij
liep zo schuin op. Dus je vaarde die boot met z’n voorplecht op dat lage land, zo
het land op. D’r zitten van die slappe slodders zaten d’r an. Daar vaarde je die boot
op, en dan kon je zo die koeien over die plecht in de boot ... De zijkant van de boot,
op die roemen noem je dat, die spanten, daar zit een kram in en in elke kram kon
je de koe vastzetten. En zo kon het gebeuren dat er tien koeien in zo’n boot
stonden. En die werden dan gevaren naar een ander stuk weiland. Dat was de
koeboot.”
m: “En dan ging je met zo’n vaarstok afzetten?”
g: “Dat noemde je een kloet. Kloeten. En een dreilboom, dat is ook een kloet, maar
dan effe langer, effe sterker, effe dikker an ’t end. Dit is de boot: dat is voor, dat is
achter, hij liep op de kloet uit, achter was ’ie plat. En hier had je twee rollen die
staken zo ver boven de boot uit. Aan deze kant één, en aan die kant één. Dan stak
je die vaarboom zo achter die beneden, en voor die, dan loopt ’ie vast, en dan liep
je hier op het land, en dan duwde je met die dreilboom. Die schuit lag in een
ringsloot en dan moest je een gedeelte rechtuit, en op die manier dreilde je (dat
noemde je dreilen) de boot. Maar zo ging ook de mest op ’t land. De mest die uit
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die boerderij van die dertig koeien gereden werd, dat werd in zo’n koeboot gere-
den, en met twee, drie dagen was die boot afgeladen vol. Dan had je nog zo’n beetje
boord, dat de golfies d’r over gingen. En daar vaarde je mee naar het land, en dan
moest je die boot het land op schieten, die mest. En dat was uitgesproken zwaar
werk.”
m: “Ja, dat geloof ik.”
g: “En ik had een vaste arbeider in die crisisjaren en dat was een man van Staphorst.
Een sterke kerel. En ik ben bepaald oersterk van inhoud, maar ik heb niet zulke
spierballen, ik heb erg lichte botten, dus ik was lang niet zo sterk als die man. Dan
moest je die boot leeggooien. En als je dan zo’n schop in je hand hebt ... zo, de ene
hand onder en de ander boven. ’t Ken ook andersom, dan ben je links, of rechts.
Nou had ik het grote geluk, ik was rechts en hij was links. Dus ik kon achter in die
boot en hij stond voor in die boot. Dan kun je naar mekaar toe die boot leeg-
werken. Maar nou werkte ik me eigen ’t mikmak om ook me portie te doen, want
ik wou niet minder doen as hij. Dat zat er in. Maar dat was echt zwaar werk. Ook
dat hooi, ook die mest. Dertig hectare land, verdeeld over twintig percelen - ’t zijn
allemaal kleine percelen hier van een hectare, anderhalf hectare, minder as een
hectare, allemaal sloten erom. Al die sloten moeten, alle kanten, met een snijmes
afgesneden worden, de zoden eruit getrokken en het kroos uit de sloot. Dat à
dertig hectare. De helft ervan moest elk jaar gebaggerd worden met een bagger-
vlegel. Allemaal eigen werk, zwaar werk.”
m: “Anders kwam je niet meer met de bootjes door de sloot.”
g: “En buiten dat: later zat ik zelf in ’t waterschap. Het waterschap houdt schouw
over die sloten en je moést die sloot op peil houden. Deed je dat niet, dan werd het

Vervoer per koeboot in
Waterland.
(Bron: De Speelwagen 10
(1955), tussen p.280 en
281)
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voor je gedaan, op kosten van ... Later was ik zelf dijkgraaf, en in Den Ilp, daar zat
een boer, en die zei: ‘Je ken me de pot op’. Die liet het zitten. Toen heb ik hem drie
keer gewaarschuwd: ‘Man, weet wat je doet! Want het is vechten tegen de bierkaai.
Je loopt het op. Je hebt de plicht via de keur om die sloot op diepte te houden.’ Hij
dee ’t niet. Toen is daar een loonwerker heengegaan en die heeft die sloot opge-
knapt. Maar hij vertikte het, om te betalen, dus dat werd een rechtszaak. In hoogst-
eigen persoon als dijkgraaf ben ik naar de Prinsengracht geweest, naar ’t gerechts-
hof, met die boer, die had een advocaat. Ik was m’n eigen advocaat. Hij had een
advocaat, dat was ... Wolf de Beer heette ‘ie! Prachtig. Wolf de Beer. Ik weet niet
of dat nog een jodenman was. ’t Ken best wezen, hoor. Maarre ... ik wil zeggen: dat
moest gebeuren. Maar zwaar werk, zwaar werk! Al dat land. In ieder perceel liggen
vier, vijf greppels. En die greppels werden met de hand gesneden en de grond eruit
gegooid. De grond moest weer verwerkt worden. Die mest, die je naar het land
brengt, die moet weer met een paard en wagen over het land gereden worden.
Omwijd gegooid. Allemaal handwerk. Daar gaat een mens niet aan kapot. Ik heb
het dus mijn leven lang gedaan. Daar ga je niet aan kapot. Waar je wèl aan kapot
zou gaan, dat zal ik ook nog even vertellen. Ik heb u verteld: ik ben dijkgraaf
geworden. Dat ben ik twaalf jaar geweest. Toen ben ik naar onze toenmalige
dokter gegaan. Dat was dokter Den Hartog, de bekende zeezeiler.”
m: “Ja!”
g: “Ja, dat is nou nog m’n grote vriend. Hij woont in Hindelopen, en een maand
geleden is ’ie met zijn vrouw nog bij ons geweest. Z’n boot heb ’ie verkocht, tussen
twee haakjes. Maar, toen ging ik naar Kees den Hartog. Ik zeg: ‘Ik wil een dokters-
verklaring van u, dat het medisch gezien beter is dat ik stop met dijkgraaf zijn.’ En
dat moest ik aan Hare Majesteit de Koningin vragen. Dat gaat via de Kroon. Dat
ik heb een brief van onze dokter meegekregen; die brief heb ik naar Hare Majesteit
gestuurd, en toen ben ik eervol ontslagen van de functie van dijkgraaf. Want daaran
had ik kapot gegaan. Mijn vrouw zei indertijd: ‘Jongen, je ken niet zo lang op je
tenen staan. Dat houdt een mens niet vol.’ En ik moest op m’n tenen staan om te
zorgen dat ik m’n taak goed deed. En ik wou die taak wel doen, maar wel goed, en
anders niet. Dat is gebeurd. Toen heb ik dus ontslag aangevraagd, en gekregen.
Waar ik altijd blij om ben. Want als je boven je vermogen werk aanhaalt, dat is
slecht. Maar ik denk dat ik teveel praat. U wil misschien andere dingen weten van
me.”

Zeis en haarspit

pgroot09 personal narrative
m: “Nee hoor, ik vind het juist heel prettig dat u zo op uw praatstoel zit. Dan komt
’t vanzelf, en dan verzin ik tussendoor nog wel weer wat ik ga vragen. U zei net: dan
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ging je met zo’n boot met mest, en dan ging je toch een beetje wedstrijdje doen met
z’n tweeën. Of je mekaar kon bijhouden met op het land gooien.”
g: “Het kwam m’n eer te na. Ik zie het nog voor me. Die boot daar zaten zeven van
die spanten in: dus ieder drieëneenhalf spant. Dus als ik die drieëneenhalf er niet
uitgooide, dat was mijn eer te na.”
m: “Er zijn ook van die verhalen dat maaiers wedstrijdje doen met mekaar. En dan
met die zeisen aan de slag gaan, en dat eentje ’t dan wint, omdat ’ie dan bijvoorbeeld
’t haarspit - heet dat zo? - ’t haarspit in het veld heeft gestoken, zodat de andere z’n
zeis bot wordt. Heeft u wel eens van dat soort verhalen gehoord?”
g: “Nee. Dat is een ... Ik zal ’t in het Nederlands zeggen: de kerel die dat gedaan
heeft, was een secreet. En dat zou bij de maaiers die ik gekend heb, nooit gebeurd
wezen. ’t Ken ook fantasie wezen, dat het bedacht is. Maar nee ...”
m: “D’r is ook wel een variatie op het verhaal: dat iemand denk dat hij de ander
dwars zit door dat haarspit in de grond te zetten. En die andere maait zo de kop van
het haarspit d’r in één keer af. En dan wordt er wel gezegd: zo’n goeie maaier was
’t nou, of: het was uiteindelijk de duvel die daar aan het maaien was.”
g: “Nou ... Als je langs zo’n haarspit maait, dan is het haarspit er niet af.”
m: “Nee, dat is zo.”
g: “Maar dan ligt je zeis, het scherp van de snee, dat ligt omgekruld. En dat haren
als zodanig, wat wil dat zeggen? Dat wil ik ook nog wel vertellen. Diezelfde
maaiers die hebben mij dus geleerd hoe je een zeis scherpen moet, hoe je ’m haren
moet. Dan zet je een spit - dat is zo’n klein aambeeldje met een vierkant oppervlak
- in de grond. D’r zit een dwarshout in dat ’ie niet verder ken. Dan leg je de zeis met
het scherp van de snee op dat aambeeld, en dan ga je met de platte bek van een
haarhamer daar op die snee slaan, dat je d’r een pad op slaat, dat ’ie dun wordt. En
dan moest ’ie zo dun worden: als je dan het scherp van de snee had ... Dit randje heb
ik nou gehaard, dan heb ik dat afgekeken van die maaiers ... Dan hadden ze dit
stukkie gedaan, en dan dee ’ie zo, op z’n nagel. En dan moest dat randje zo dun
wezen dat het een beetje opkrulde: zo dun moest ’ie wezen. En hoe leert iemand
dat? Ook hij had dat geleerd, hoe ’ie de zeis goed haren moest. Zo hou je die zeis
vast, en zo sta je te slaan op dat scherp [doet ’t voor]. Maar dan moest je niet zo
slaan, want dan gaat die pad zo omkrullen. Maar als je zò slaat, dan blijft ’ie vlak.
En je mag ’m niet zo leggen, want dan gaat ’ie zo. Maar je moet ’m plat leggen, en
dat het scherp - zo heb ’ie me dat geleerd - daar moest je een dubbeltje onderdoor
halen kennen. Met een halve millimeter ruimte, dan op de scherpe rand sla je, en
dan krijg je het mooiste pad op je zeis. En als ’ie zo scherp is, en je komt in ’t land
langs een steentje, als ’ie fijn scherp is, dan is ’ie gauw stomp. Want hoe scherper hij
is, des te gauwer is ’ie stomp. Maar als je langs het spit ... dan moet die man opnieuw
de zeis haren, en dat is toch een kwestie van gauw een half uur. Dan gingen ze zitten
de zeis haren. En als ze dan gezeten hadden, dan zei die ene maaier (die kwam van
Putten): ‘We zullen d’r toe over gaan, de verzene tegen de prikkels te slaan’.”
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m: “De verzen?”
g: “Dat is een Bijbels woord: ‘de verzene tegen de prikkels slaan’. Wat wil dat
zeggen? Als je op een paard zit, dan geef je dat paard [maakt beweging van sporen
geven met de voeten] ... Daar komt het vandaan, is me wijs gemaakt. Maar het komt
uit de Bijbel. De verzene tegen de prik ... We gaan beginnen.”
m: “Ja ja.”
g: “Ja, we zullen d’r toe over gaan, de verzene tegen de prikkels te slaan.”3

De stolpboerderij

pgroot10 personal narrative
g: “Ik dacht dat het wel eens leuk was, als het nageslacht kon zien, hoe deze
boerderij vroeger was. Dat zijn de loden vorsten, die zitten er nog op, op ’t huis.
Daar staat de zwaan ook, op ’t kruis.”
m: “’t Is gelijk ook een weerhaan?”
g: “Ja. Nou een beetje fantasie [haalt het dak van de maquette]. Daar ziet u die kast
staan, en ik heb gezegd: daar zit een buitendeur achter. Dat is dus deze deur. Dat
raam is dat raam. En dit raam en dat raam, dat is de oude toestand, zoals het vroeger
was. In 1785 is ’ie gebouwd. Als je bij mij op visite kwam, dan kwam je door deze
deur binnen, in de stal. Hier heb je de stal met een twee drie vier ... negen vakjes,
waar twee koeien in ieder vakje stonden, met hun kop naar buiten. Dus je kwam
door die deur hier binnen, en dan kwam je door die deur in deze kamer. En dan zat
hier een bedstee en daar een bedstee. Boven de bedstee zat een opbergkastje. En de
kast die daar staat, die staat nu achter uw rug. Die heeft altijd hier in deze kamer
gestaan. Dat was de ouwe schouw, met blauwe tegeltjes en blauwe borden op die
rand. Dat was dus de schoorsteen. Een open vuur met een ijzeren plaat. Via een
deur hier, kwam je hier in een alkoofje: de groene kamer noemden we ‘t. Met hier
een deur: die deur werd alleen gebruikt om de bruid binnen te halen en de
afgestorvenen uit te dragen.”
m: “Dat was de dooddeur?”
g: “Ja. En bij mijn weten is ’ie alleen gebruikt in de watersnood 1916. Toen stond
de boel onder water, zo hoog dat hier het blad van de tafel nog gedreven heb, maar
dat is een moment geweest. Voor de rest stond het zo diep onder water, en hadden
ze loopbeunen gemaakt over de straten, en van de straat naar die deur liep een beun
dat je hier binnen kon. Als je in dit kamertje was, dan zie je daar een rond gaatje.
En daar zat het raam beneden. Uit de kamer vandaan door die deur kwam je
beneden in de kelder. En d’r zat een opkamer boven die kelder. In die opkamer zat
een bedstee. Door dat lichtgat viel er licht in die bedstee. Via die kamer kwam je in
- wat je noemt - de voorkamer. Daar een bedstee, daar een kast en daar een kast. En
via een deur naar die stal. In die stal stonden zeven maal twee is veertien koeien,
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plus in de hoek een paardestal. En in het achterste deel stonden nog acht koeien. En
dit is natuurlijk de hooiberg. Maar dit is nou de oude boerderij, zoals ’ie was, zoals
’ie gemaakt is.”
m: “Zou ik daar een foto van mogen maken?”
g: “Kan dat?”
m: “Ik heb een fototoestel bij me.”
g: “Dan moet ik dat bolletje d’r maar effe uithalen ... Kijk, het paard stond dus zo.”
m: “Stond daar ook echt het paard?”
g: “Ja ... De voorkant, ziet u, is groen. Dit is blauwachtig wit. Dat werd ieder
voorjaar met kalk en een beetje blauwsel d’r in, zo’n lichtblauwe kleur gemaakt.
Die kant is grijs, de achterkant is groen. [...]”
m: “Is dit nu Broeker groen of Broeker grijs?”
g: “Er wordt wel eens gesproken over Broeker grijs.”
m: “Ja.”
[...]

Een door P. Groot
vervaardigde maquette
van zijn stolpboerderij.
(Foto T. Meder,
28 november 1996)

33.



467Twee interviews met de heer P. Groot

g: “Misschien zijn er [vroeger] wel huizen geweest die het rustig in de grondverf
hebben gezet en dachten: ‘Ik vind het wel goed zo’. En dat daardoor het grijs
ontstaan is. Maar dat weet ik niet. Er wordt nogal wat grijs geschilderd. Nou ja, en
u heb ’t wel gezien in ’t dorp wat voor kleuren d’r zitten. Eigenlijk van alles, maar
ja. Die oorspronkelijke boerengroene kleur die daar op zat, dat hoorde d’r eigen-
lijk op. Maar omdat wij het zelf niet mooi vonden, hebben wij die kleur d’r op
gezet. En tot m’n geluk en verwondering keurde de Monumentenzorg, die keurde
het goed. Maar ik heb dat gedaan: d’r komt een tijd dat er niemand meer is, die ooit
gezien heb, hoe dat de boerderij vroeger was. En hij is nu dus in tweeën bewoond.
Dit schot is precies de helft: dus aan die kant zit evenveel als aan deze kant. We
hebben een brandvrije muur laten bouwen, geheel van de nok tot de grond; zo’n
brandvrije muur. Ja, als een toén nieuw procédé. Dat hadden ze gebruikt bij een of
ander overheidsgebouw, gekeurd en goed bevonden als brandvrij. En dat is hier
toegepast en dat heeft twee voordelen. In de eerste plaats, dat eh ... Drie voordelen.
Het is brandvrij, geluiddempend ... Als wij hier de televisie aan hebben, horen de
buren niks. En als wij hier schreeuwen, dan horen ze niks. Kijk, als zo’n buiten-
deur dichtklapt, wat aan het schot verbonden is, dat hoor je wel. Dat zijn twee
voordelen, en het derde voordeel is, dat ’ie van materiaal gebouwd is ... Hij moest
dus dwars ook door die hooiberg heen. Die heb u gezien, die hooiberg middenin.
Daar moest die muur ook dwars doorheen, ook door de midden. En dat is een
gewone grond: aarde, die bodem van die hooiberg. Daar hebben ze een beton-
vloertje ingestort, maar dat ken op dit laagveen, dat gaat zo èh ... Je moet hier hijen,

Een opengewerkt
aanzicht van de maquette
van de stolpboerderij van
P. Groot.
(Foto: T. Meder,
28 november 1996)
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met palen van 15 meter. Die berg is niet gehijd, daar hebben ze een betonvloer
ingegooid, en die muur d’r opgebouwd, en hij zakt niet. Omdat hij zo licht van
materiaal is, dat ’ie niet zakt. Dat was toen een goeie vinding geweest. Ja. En naast
mij woont nu professor Brandts. Dat is min of meer een bekende historicus aan de
universiteit in Amsterdam. Hij komt nog wel eens voor televisie. Voor dat twaalf-
uur-programma, hoe heet dat ... Zo’n debat-programma ...”
m: “Ik zie dat natuurlijk bijna nooit.”
g: “Tot ons grote geluk, dacht ik. Ik liep op een zondagmiddag hier met de kinde-
ren, en er liepen twee dames en twee heren: toen stond die helft te koop. En die
bleken interesse te hebben. ‘Zou ik ’t eens zien mogen? Woont u hier?’ Ik zeg: ‘Ja,
ik woon in deze helft’. Zij gekeken. Toen kwam ik binnen, ik zeg tegen m’n vrouw:
‘Als deze mensen het huis kopen, krijgen we beste buren.’ En ze kochten het. En
dat was dus een professor, die hooggeleerd is, bij een boer, die weinig geleerd heb.
En die uren met mekander kennen praten. En hij gaat op mijn niveau staan, en hij
heb ontzettend veel te vertellen. Maar er zijn ook dingen, dat hij luistert naar wat
ik te vertellen heb. Als ’ie in zijn gazon een mol heb, dan pak ik hem. En als er een
spijker rechtgeslagen moet worden, dan doe ik dat. Want dat kan hij niet. En we
hebben een best leven met mekander, en onze vrouwen die hebben het prima. Dus
dat is een geluk. Maar wilde u meer weten?”
m: “Ja. [...]”

Bevolking van Broek

pgroot11 personal narrative
g: “Ja, ik woon hier mijn leven lang, en op dit dorp. Het boerenleven hadden we
het over. Maar het was dus vroeger een boerendorp.”
m: “Nu komen er vrij veel rijke mensen, net zoals ...”
g: “Op het laagveen. Mijn buurman, allemaal boeren. Ik zei al: ik zat in het orga-
nisatie-leven. We hadden hier een afdeling van de melkveehoudersbond. Dat was
een bond van melkveehouders, nou ja, het woord zegt het al wat het is. En er was
een afdeling hier op Broek, en daar was ik dus voorzitter van. En die had dertig
leden: hier op Broek. Dertig boeren! Ik denk dat je de boeren hier op het dorp nou
tellen kan op de vingers van één hand.”
m: “En toen maakten ze zestig ...”
g: “Dertig, dertig.”
m: “Ja ja. Hoeveel procent van de bevolking zou dat zijn?”
g: “Dat wil zeggen dertig boeren, mèt mensen die erbij werken, mèt de leveran-
ciers, en de kruidenier en de bakker en ... Ik herinner me uit mijn jeugd dat we hier
op het dorp - toen was het de helft kleiner als nu - zéven bakkers hadden! En ze
hadden allemaal hun brood. Dat is logisch, want ze hebben brood. Maar het zal wel
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armoed geweest zijn. Maar ’t is werkelijk hoor: zeven bakkers. En d’r waren d’r
één, twee, drie, vier, vijf, die een eigen bakkerij met oven hadden. Die anderen dat
waren dan zogenaamde kouwe bakkers oftewel venters, maar die evengoed een
bestaan hadden.”
m: “Maar dat was dus het overgrote deel van Broek eigenlijk? Boeren en midden-
standers.”
g: “Boeren en middenstanders.”
m: “Wat waren d’r voor notabelen? De burgemeester ...”
g: “De burgemeester, de dokter, de gemeente-secretaris, later de dierenarts, want
die hadden we vroeger niet ... Dan waren d’r nog èh ...”
m: “De dominee ...”
g: “De dominee ja, en ...”
m: “Het hoofd van de school?”
g: “Het hoofd van de school. Dat waren de mensen waar wij als kinderen ons pet
voor afhalen moesten. Want dat was in mijn tijd nog. Toen wij op school liepen,
werd ons dat geleerd: wij moesten de pet afhalen. En, dat is ook nog wel een
curiositeit ... Ik liep hier dus op school. Die ouwe school, waar nou die beeldhou-
wer zit. U is met de auto?”
m: “Nee, ik ben met de bus.”
g: “Dus op het dorp gelopen. Tot de kerk. En is u bij de kerk de brug over gegaan?”
m: “Nee, ik ben gelijk dit stuk ...”

Meester Schoemaker; school en opvoeding

pgroot12 personal narrative
g: “Het Leeteinde. Als u teruggaat, gaat u hier het bruggetje over. Dan loop je de
andere kant langs van het watertje. Dan kom je weer bij de brug van de kerk uit,
dan ga je weer het bruggetje over en dan ben je op het zelfde pad weer. Dan kom
je ook langs de oude school: in de tuin staan een paar beelden. En dat is - hoe heet
’ie nou ook alweer? - Claus! Beeldhouwer Claus. Die zit in die ouwe school. Maar
dan liep ik op school, en dat plein waar nou die beelden staan, dat was ons speel-
pleintje. En als er een begrafenis kwam - dat was meest ’s middags, om twee uur -
dan hadden wij speelkwartier. En dan tikte meester - meester had een stok bij hem
om ons op de donder te slaan; dat gebeurde wel eens een keer. Dan ging ’ie bij die
blauwe stoep, en dan tikte ’ie die stok tegen de stoep. En dan moesten we dwars
over het schoolplein op één lange rij staan, jongens pet in de hand. En dan kwam
die begrafenis langs, en als ’ie voorbij was, dan mochten we dus verder gaan. Ja, dat
zijn dingen die toch wel interessant waren vroeger. Dat werd je bijgebracht. Maar
ook die notabelen, zal ik maar zeggen, daar moesten we ons pet voor afnemen.
Want we droegen een pet. In het blote hoofd lopen, dat was er niet bij: dan werd
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je verkouden. Nou ben ik 86, en nou loop ik in m’n blote hoofd!”
m: “Die schoolmeester, was dat Arend Schoemaker?”
g: “Ja. Daar heb ik bij op school gelopen. Totdat ik van school af ging, en toen ging
hij er ook af. Bèste kerel! Dat was ook een èh ... Ze noemden ’m de Rooie Arend.
Later dacht ik: Waarom Rooie Arend? Had ’ie rooiïge haren, rossige haren? Dat
had ’ie niet. Wel een rooie snor. Maar ik denk dat het voortkwam ... dat ’ie een
sociaal-voelend mens was. Dat ‘ie, laten we zeggen, een rooie rakker was. Maar één
van het goeie soort! Eén van het Drees-soort, zullen we maar zeggen. Zo’n dege-
lijke, eerlijke, gouwe kerel. Dat was ‘t.”
m: “Ik kom ’m bij Bakker natuurlijk ook tegen, omdat ze goeie vrienden zijn
geweest.”
g: “Ja! Dat waren vrienden.”
m: “Bakker en Schoemaker dat waren vrienden.”
g: “Schoemaker en dokter Bakker dat waren vrienden, ja.”
m: “Maar u heeft dus les van hem gehad ook?”
g: “Daar heb ik les van gehad. Dat was een goeie meester. Bèste kerel.”
m: “Waren er nou ook nog echt verschillende klassen, of zat alles bij mekaar?
Omdat het natuurlijk waarschijnlijk niet zo heel veel kinderen waren ...”
g: “Nou, jongens en meisjes zaten bij mekaar. Maar er waren negen klassen. Het
was om de negen maanden verhogen. Dat was bepaald een unicum. Maar zolang ik
op school gelopen heb, is het zo geweest. Om de negen maanden was er verhoging,
dat was op negen klassen. De eerst en de tweede waren bij mekaar, met een juf-
frouw. De derde en de vierde waren bij mekaar. De vijfde en de ... Nee. Ja. De eerste
en de tweede zaten bij mekaar. De derde en de vierde zaten bij mekaar. De vijfde
en de zesde zaten bij mekaar. En dan had je de ... zevende ... Wacht eens effe. Ja, de
negende klas dat was een herhaling van de achtste. Zo kreeg je evengoed je zes jaren
vol. Want als je zes klassen had, om de negen maanden verhoging, dan zou je tekort
schieten. Maar die negende klas, dat was een parallel met de achtste klas. Eigenlijk
een herhaling.”
m: “En die Schoemaker: in welke klassen gaf hij dan les?”
g: “Die had de hoogste klas.”
m: “Die had de hoogste klas.”
g: “En die had ontzag. Ja echt, die had ontzag. Je had niet veel te zeggen. Zijn wil
was wet. Op een goeie manier. ’s Winters, dan was er ijs. En dan kwam meester
Schoemaker - het hoofd dus - alle klassen langs. Dan ging ’ie in de deur staan: ‘Van
huis naar school, en van school naar huis. Niet op het ijs! Eerst naar huis!’ En je had
ook het hart niet, dat je op het ijs ging. Dan had ’ie de verantwoording, zolang ze
nog niet thuis zijn: ‘Daarna is ’t voor mij af’. Je zou het niet in je hoofd halen om
Arend tegen ’m te zeggen! Zoals ze tegenwoordig Dirk of Klaas tegen de onder-
wijzer zeggen. Natuurlijk, ik ben oud, en het zal wel ouderwets wezen. Toch zit
er in dat afstandelijke nog een goed ding. ’t Is niet alleen afstand, maar ook respect
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voor iemand hebben. Respect hebben voor iemand! Voor je meerdere. Je hebt
meerderen waar je tegenop kijkt. En da’s niet verkeerd, da’s goed. Als u mijn
meerdere is ... daar moet je toch een bepaald respect voor hebben. Die kinderen van
tegenwoordig ... Nou ja, laten we ‘r maar niet over praten, want dan èh ... Gister ...
Ja, we komen nou op een ander vlak hoor. Gister ... Ik heb al verteld, ik ben voor
de tweede keer getrouwd. Mijn vrouw heeft drie kinderen van zichzelf, van d’r
man, ik heb vier kinderen van mezelf met m’n vrouw. Mijn vrouw is eerst ge-
trouwd geweest met de man die met mijn zuster getrouwd was. Mijn zuster is
getrouwd in de twintiger jaren, en toen was ze 32 jaar en toen stierf ze: ka ... Had
twee kinderen. Toen is mijn zwager hertrouwd, met wat nu mijn vrouw is. Zo zit
het in mekaar. Maar één van haar kinderen, een dochter, die is 25 jaar geleden gaan
werken bij de firma Chassan in de diamantshop op Schiphol. Daar werkte ze 25
jaar en gisteren heeft ze d’r voor het laatst gewerkt. Maar wat ik nou zeggen wil, dat
is dit: 25 jaar heeft ze d’r met groot genoegen gewerkt, met veel plezier. Bèste
omgang met de collega’s, erg goed, ook met de baas. Nu is ze gisteren dus gestopt,
en ze wilden een receptie geven, maar dat wou ze niet. Ze zegt: ‘Daar hou ik niet
van’. Maar het was toch een verrassing: het personeel en de mensen waar ze mee
gewerkt had, die hebben er toch een feestdag van gemaakt. Dat is fantastisch. Maar:
‘Vind je het nou niet erg dat je gestopt ben?’ Ze zegt: ‘Ik ben d’r het laatste jaar
helemaal naarheen gegroeid, en het is me een opluchting, en ik ben ontzettend blij
dat ik nu eens een keer kan stoppen.’ Want ze is twee jaar geleden getrouwd, met
een man met twee zoons, zoons van 20 en van 17. Een ontzettend goed huwelijk.
En nou is ze huisvrouw. ‘Dat is zo fantastisch. Zorgen dat je leuk woont, gezellig
woont, man komt thuis, kinderen komen thuis, daar wordt voor gezorgd. Dat is
prachtig. Dat is toch m’n ideaal.’ En dat missen wij, oudere mensen, bij het zien van
het brood aan de deur: de bakker hangt het in een plastic tassie aan de deur. Want
moe is er niet. En als ik me dan herinner, hier op de boerderij: ik ging naar school,
ik kwam van school vandaan. Dan kwam ik voor de deur ... Dat moet je voorstel-
len: we liepen allemaal op klompen vroeger hier in ’t dorp. De dochter van de
dokter: die had schoenen aan. En dan kwam ik bij ... ‘M’n moeder z’n klompen
staan er niet!’ Nou, dan was je dag ... dat was niks. Want je kwam binnen, en
moeder was er. En ook: vader en moeder. Ik zei al op Overleek bij m’n grootou-
ders: spelletjes doen, dammen, schaken, kaarten. Kaarten: de Noordhollanders,
daar zitten nog altijd kaarters. En ik heb dus van mijn vader en moeder pandoeren
geleerd. ’s Zondagsavonds als ik een jaar of achttien was, dan ging ik met mijn
kameraden op stap natuurlijk. En dan zei mijn moeder: ‘Kom vanavond bij ons,
dan gaan we pandoeren’. Dan zijn ze een dag van de straat af. En dat deden ze. Dus
ik heb pandoeren geleerd. Gezellig, in huis. Wat je ouders je van kinds af aan in de
dagelijkse omgang, als ze er de tijd voor nemen, bijbrengen, dat is onbetaalbaar en
niet te vervangen. Ik ben oud, ik weet niet of het een wijs woord is wat ik zeg. Maar
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ik meen dat oprecht: dat missen vele van onze kinderen. Ik wil niet zeggen: dat is
ook zichtbaar in alle rottigheid, want dat heb andere oorzaken.”

Vertellers

pgroot13 personal narrative
m: “Vindt u het heel erg als ik rook?”
g: “Nee, helemaal niet. Mijn vrouw rookt ook. En ze zou het zo graag niet doen,
maar ze vindt dat erg moeilijk. Het is ook nog slecht voor haar gezondheid, maarre
...”
m: “Ik ga nog even terug naar het vertellen. Ik heb een paar namen van vertellers die
rond 1900 nog leefden, maar dat waren toen natuurlijk al betrekkelijk oude men-
sen. Maar ik wilde toch even kijken of u een bepaalde naam iets zegt. D’r is een
verteller - dat is zelfs eigenlijk de grootste verteller bij Bakker - en dat is Dirk
Schuurman, en dat is een veehouder.”
g: “Ja!”
m: “Die heeft u nog gekend?”
g: “Nee. Maar wel de kinderen daarvan. En dat waren kermisreizigers. Maar ik heb
Schuurman als boer hier niet gekend; da’s voor mijn tijd geweest. Want ik ben van
1910.”
m: “Ja natuurlijk. Dat realiseer ik me wel. Maar ik dacht: misschien weet u het dan
toch nog uit verhalen ...”
g: “De naam is bekend. Want de Schuurmannen hebben hier nog jaren gewoond.
En de laatste Schuurman was een kermisreiziger. Die stond met een schiettent.”4

m: “En Kees van de Nadort?”
g: “Ja!”
m: “Van gehoord ook?”
g: “Die had een zoon, dat was Jaap van de Nadort.5 En Jaap van de Nadort, die was
even oud als mijn vader en moeder.”
m: “Ja, dat kan wel kloppen ja.”
g: “Enne, daar zal ik u wat van vertellen. Ik liep op school. Ik zat in de eerste en
tweede klas, bij de juffrouw. En daar liep een dochtertje van Jaap van de Nadort:
dat was Klaassie van de Nadort. En ik kwam op een middag thuis uit school - toen
zaten we in de tweede klas, we konden net schrijven - toen had Klaassie, die had me
een brieffie geschreven. En daar stond op, dat ze me zo lief vond. Toen kwam ik bij
m’n moeder: ‘Kijk eens moe, ik heb een brieffie van Klaassie’. Nou, dat is toch
fantastisch. Vier jaar geleden toen hield de openbare school een reünie van oud-
leerlingen. Toen heb ik Klaassie gesproken. Toen waren we allebei tachtig. ‘Zeg
Klaassie, weet je ’t nog?’ Ze zegt: ‘Ja!’ Ja, Klaassie van de Nadort.”
m: “En wat was dat voor een familie?”
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g: “Van de Nadort die was melkslijter in Amsterdam.”
m: “Dus die ging met die melk op de boot ...”
g: “Ja, hij woonde hier en hij ging naar de stad melk venten. En ik had een kame-
raad, die z’n vader melkslijter was. En die kameraad van me, die werd boer - ook
al weer zo’n boer, zo’n kleine boer van een koe of tien. Die ging tegelijk met mij op
de landbouwschool. En dat ’ie 22 was, toen kocht ’ie een melkwinkel in de Jordaan.
En toen werd ’ie boer, die kameraad van me, die werd melkboer in de Jordaan, in
de Lauriërstraat. En in de oorlog - wij pandoerden met de kameraden, en hij zat in
de Jordaan - maar in de oorlog ging ik met mijn kameraden naar de Jordaan
pandoeren, een avond, bij m’n kameraad.”
m: “Ja ja. Nog een andere naam: Jan Vet.”
g: “Jan Vet heb ik ook gekend. En Jan Vet had een dochter, die dochter was
getrouwd. Die dochter heette Geert Vet, en die was getrouwd met Ruiterman. En
een kleinzoon van die Ruiterman, die zit hier aan de hoveniersdienst.”
m: “En Jan Vet was ook weer veehouder?”
g: “Nee, dat weet ik niet. Ik denk het niet.”
m: “Dan was er nog een mevrouw Houtman-Honingh. Honingh heette ze van
haar meisjesnaam, en ze was met een Houtman getrouwd.”
g: “Die vrouw, die was getrouwd met Siep Houtman.6 En Siep Houtman die was
boer en tevens melkslijter in Amsterdam. D’r heeft hier vroeger de Noordhollandse
Tram gereden en toen zat ’ie in ’t stationnetje, tevens café, van de Noordhollandse
Tram. Als je nou Broek inrijdt, rij je over de grote weg. Maar vroeger ging die weg,
ja ... Vroeger liep de weg aan de andere kant van de vaart, daar was het tramstation.
Dat was Siep Houtman. En Siep Houtman was één van de mannen waar mijn vader
een kaartrondje mee had. Pandoeren.”
m: “En de naam Dirk Bregman, zegt u die wat?”
g: “Ja! D’r zaten hier verschillende Bregmannen. Ook een melkslijter.”
m: “Dan nog: Jan Visser.”
g: “Tja Visser, die heb je veel. D’r woonde hier ... Jan Visser. D’r wordt verder niks
van gezegd? Enkel de naam?”
m: “Dat is het vervelende. Meestal schrijft Bakker alleen maar de naam, soms niet
eens, van de verteller. En die naam komt een keer voor.”
g: “D’r zat hier een oude familie Visser en dat was een barbier. En d’r zat een Visser
die was koster van ... orgeltrapper en omroeper: dat was Eldert Visser. Maar of
Eldert Visser nou familie is van Jan Visser, dat weet ik niet. Maar een andere familie
Visser, die hadden een zoon, en die was net zo oud als ik, en die heette ook Jan
Visser. En of die z’n vader nou ook Jan Visser heette, dat weet ik niet. Maar het is
een bekende familienaam.”
m: “Dan wordt er nog genoemd de naam Jacob Beets.”
g: “Die komt van Uitdam.”
m: “O, dat kan kloppen ja.”
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g: “Ja. Daar komen de Beetsen vandaan. Het nageslacht woont er nog, op ’t dorp.”
m: “En dan uit Zuiderwoude: ene Dirk Knip.”
g: “Ja! Heel bekend. Dirk Knip. Dat was een boer en d’r was ook een Knip, die was
caféhouder.”
m: “Het zal wel weer een boer zijn, want het zijn haast allemaal boeren, vissers en
boerenknechten.”
g: “’t Is een echte Zuiderwouder naam. Dat is weer zo’n ... Dat ik op school liep,
en ik zat in die derde-vierde klas, toen kreeg ik de eerste lessen in aardrijkskunde.
En wat deed meester? Hij hing de plattegrond van Broek in Waterland aan de
muur; hij nam een stok, wijst een huis an, en dan moest je zeggen wie d’r woonde.
Dat is het eerste begrip van aardrijkskunde: plaatsen, dus huizen. Meester - dat was
dezelfde meester Schoemaker - die wijst een (nee, dat was Schoemaker dus niet. ’t
Was in de vierde klas, ’t was Wiedemeijer) wijst een huis an, en ik zeg: ‘Gerrit
Mulder’. ‘Is dat een vriendje van je?’ ‘Nee meester’. ‘O. Dan zeg je: Mulder. En dan
zeg je niet: Gerrit Mulder’. Zo was dat. Gerrit Mulder - nee: Mulder. Nou zeg je
meneer Mulder, maar meneer en mevrouw was er vroeger niet bij. Vroeger was het
Mulder en vrouw Mulder. En tegen de vrouw van de dokter zei je mevrouw, en
tegen de vrouw van de dominee zei je mevrouw, maar voor de rest was het allemaal
vrouw. Vrouw Groot, vrouw ... Maar, dat weet ik nog van de aardrijkskunde.
‘Gerrit Mulder, is dat een vriendje van je?’”
m: “U kwam d’r op toen ik zei de naam Dirk Knip.”
g: “Ja.”
m: “Die zat ook bij u in de klas?”

De dorpsgemeenschap, vroeger en nu

pgroot14 personal narrative
g: “Nee ... [lange stilte] Die kleine boerderijen, dat waren voor een deel ook nog
wel ... ik heb er een stuk of wat gekend, die als boerenknecht werkten, centjes
sparen gingen en dan voor zichzelf met een paar koeien begonnen. Een koe of vier,
vijf. Het volgend jaar er eentje bij. Ze konden er een weggetje bij huren, een
weggetje of een dijk om te maaien en zo hooi te winnen. Dan konden ze weer een
paar koeien meer houden. Zulke boeren zaten er ook verschillende. Kleine boeren
die betrekkelijk weinig land hadden, maar door het pachten van zeedijken, de
IJsselmeerdijken, en de wegen - die werden vroeger ook met de zeis gemaaid en
gehooid - daar wonnen ze hooi van. En dan wat los erbij werken, bij een grote
boer. Ja. Maar, o, wat ik nou zei: vroeger wist je dus van a tot z wie er in ons dorp
woonde. En een maand geleden sta ik hier op de brug, en er komt een man langs
met een hond, en ik was ook met de hond, dus we hebben een praatje. Ik zeg tegen
die meneer: ‘U schijnt hier wel een beetje bekend te wezen. Woont u hier?’ ‘Ja,’
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zegt ‘ie: ‘Ik woon hier al zeventien jaar’. Ik kende de man niet. Vroeger was het
meer een dorpsgeméenschap. Dat wil zeggen, gemeenschap, je kende mekaar. Als
er iemand gestorven was, dan kwam de aanzegger rond, die van het overlijden
kond deed, zoals men dat noemde. Iedereen kende iedereen. Iedereen wist van het
wel en wee van de ander. Dat kon meeleven betekenen, maar dat zit meer in de aard
van de mensen. Maar dat mis je nu in het dorp. Het is nu een dorp van mensen die
hun werk elders hebben. De dorpsmensen bestonden dus uit een paar elite; dat
waren mensen die meer als normaal geleerd hadden en een ambtelijke functie
hadden: dokter of ... De rest waren allemaal gewone mensen, lagere school mensen:
òf een bedrijffie, òf een arbeider, noem maar op: al wat er maar bestaat. En nu ... In
de Gouden Eeuw, 1600-1700, toen waren er dus, nèt als nu, een bubs welgestelde
koopvaarders, die de schepen op Indië had varen, of in de houthandel op de
Oostzee. Daar waren d’r ook verschillende. Die gingen hier eigendommen kopen.
Achter op mijn erf - de fundering zit er nog - heeft een pakhuis gestaan van een
walvisvaarder. Dat is historisch! Deze boerderij is gebouwd door de familie Dit-
mars. Z’n graf ligt in de kerk. Eén van de bestuurderen - hoe noemde je dat toen?
- de baljuwen (al zulke vreemde namen), die bestuurden het dorp, en dat waren
rijke Amsterdammers, die hier een huis gingen bouwen. En da’s gebeurd ook. Hier
net over het bruggetje is ons kerkhof. Op dat kerkhof heeft een villa gestaan, die
werd gebouwd door deze man, en naar verluidt - het is geen fabeltje - heeft ’ie er
dertig jaar gewoond en toen heeft ’ie het laten slopen. Waarom, dat weet ik niet. De
historie vertelt het niet. Maar hij heeft het gesloopt, en dat was juist in de tijd, dat
er in onze kerk niet meer begraven mocht worden, in of om de kerk. En toen heeft
de gemeente die grond gekocht en heeft er een kerkhof gemaakt. En dat ik op
school liep - en dat was in de Eerste Wereldoorlog ’14-’18 - toen was de gemeente
zo voortvarend om een schuit aardappelen te kopen. En waar die villa gestaan heb,
daar is de kelder blijven bestaan, naast het kerkhof, met een uitgang naar een paadje
naar een stuk weiland. En dat paadje (wij als jongens komen overal): paadje langs,
achter het kerkhof kijken, en door de heining die daar stond liep een trapje naar
beneden naar die kelder van dat oude huis. En in de Eerste Wereldoorlog zat die
kelder vol aardappelen. En toen zei mijn moeder: ‘Jongen, daar moeten wij geen
aardappelen houden, vlak bij die dooie mensen’. Dat vond ze maar niks! Ja, maar
wat ik bedoel te zeggen is: toen waren er enkele welgestelde mensen, die hier ook
met hun geld veel goed gedaan hebben. Want de kerk (daar ben ik nogal bekend
mee) daar hangen hele mooie kronen, kaarsenkronen, geschonken door die men-
sen. Een preekstoel van ebbenhout, rozenhout en palisander - een prachtige preek-
stoel - een geschenk van Grietje Jans, die trouwde in zestienhonderd-zoveel, en die
schonk de kerk die mooie preekstoel. En als ik dan in de oude boeken van Bruigom
- heb u van Bruigom gehoord?”
m: “Ja.”
g: “Dan ken je lezen dat er in de kerk gevraagd werd om geld - want d’r was armoed
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in ’t dorp. En d’r was natuurlijk geen brood op tafel - niet armoed dat je ... we
kennen nou naar de bijstand van: ik moet een wasmachine hebben ... nee, er was
niet te eten. En dan waren het die mensen, die belangrijke giften gaven, waardoor
ook de diaconie geld heeft gekregen, waar ze die arme mensen mee steunen kon-
den. En d’r is een schitterend verhaaltje geweest, van ’t diaconie-mannetje ... En
wat ook in zeker opzicht terecht was: dat de arme met de pet in de hand naar
meneer de diaken moest om een gift te vragen. Maar wel moet ik zeggen, dat het
toen, in die tijd, laten we dat maar zeggen, in Godsnaam nog de kerk was, die
tenminste wat deed! De overheid deed niks. Drees was er nog niet. Maar de kerk
deed tenminste nog wat. En je moest dan wel bij bepaalde mensen terecht kom-
men, want er moeten mensen zijn. Net zo goed als je nu geeft voor Artsen Zonder
Grenzen. Dan zijn er mensen die over het geld gaan. En laatst had ik een gesprek
met iemand, die zegt: ‘Dat gaat onder de strijkstok hangen.’ Ik zeg: ‘Ja, maar als je
zó praat, dan kennen we wel stoppen. Dan gebeurt er niks!’ Dat er geld nodig is om
dat uit te voeren, dat is logisch. Maar om daardoor te zeggen: ik geef niets, want het
blijft toch aan de strijkstok hangen, dan ben je verkeerd bezig. Maar, dat over die
rijke mensen die hier kwamen wonen. D’r heeft hier een familie Pater gewoond -
van Neeltje Pater - en dat Neeltje Pater gestorven is ... D’r kapitalen staan op de
Bank van Engeland. Dat verhaal dat kent u wel.”
m: “Ja.”
g: “Of het waar is, weet niemand. Wat wèl waar was: dat Neeltje ook wel sociaal-
voelend was, want die schonk een kapitaal van, laten we zeggen, een ton - wat nou
bekeken een miljoenenkwestie is - aan onze gemeente, om van de rente van die
gelden de behoeftige mensen van ons dorp te ondersteunen. En een familie Kooker,
die heeft datzelfde gedaan, met een kleiner bedrag, maar ook vastgezet op de
Nederlandse Bank: de rente van die gelden zijn verzekerd. En nu hebt u het twij-
felachtige genoegen om kennis te maken met de laatste beheerder van die twee
fondsen: want dat was ik!”
m: “Dat was u!”
g: “Dat die mensen gestorven zijn, toen is er door de notaris een beheerder aange-
steld. Door de notaris aangesteld met voorschriften enzovoort, die moest zorgen
dat dat geld terechtkwam waar de erflaatster het voor geschonken heeft. Zeg maar
40 jaar geleden toen is de bewindvoerder - noemde je dat officieel - de bewindvoer-
der was gestorven. Toen werd een ander benoemd, toen werd ik benoemd als
bewindvoerder. En dat ben ik geweest en ik durf naar eer en geweten te zeggen dat
ik eerlijk en getrouw getracht heb de gelden te besteden waar het nodig was.
Zonder aanzien des persoons - wat dat zeggen wil: vriendjespolitiek enzovoorts,
dat was er niet bij. Toen is Drees gekomen. Toen mocht er niemand wezen die van
zo’n fondsie afhankelijk was, want er werd voor gezorgd. Toen kwam dus via
Drees het recht dat iemand die in de penarie zit, geholpen werd, of het goed of
genoeg of wat ook ... Maar er werd ècht goed aan gewerkt, en dat was een recht
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voor de mensen die het nodig hadden. Toen ben ik naar B&W gestapt, en heb
gezegd: ‘Die twee fondsen, dat is eigenlijk een vijfde wiel aan de wagen.’ En daar
heb ik dus een paar keer over gepraat, en toen is er besloten om die fondsen over
te hevelen in de sociale dienst van onze gemeente. Dat is gebeurd. En hoe het op dit
ogenblik zit, dat weet ik niet. Want ik zit niet in de gemeenteraad, ik heb er nooit
in gezeten. Ze hebben me ettelijke keren gevraagd, maar ik heb het nooit gedaan.
Ik hield niet van politiek. Dus dat heb ik nooit gedaan. Maar dat geld was natuur-
lijk bestemd voor de behoeftige mensen. Ik hoop dat de gelden die van die fondsen
betrokken worden voor dat doel nog gebruikt worden. Maar dat waren dus ook
welgestelde mensen, die aan de minder bedeelden dachten.”
m: “Broek is dus in de 17e eeuw heel rijk geweest, met veel rijke bewoners.”
g: “Ja.”
m: “Dat is in de 18e eeuw wat minder geworden. In de 19e eeuw komt dan de
boerenbevolking ...”
g: “En nu, na de oorlog ...”
m: “Is het weer ...”
g: “Eigenlijk ook na Drees. Daardoor is de hele toestand veranderd ...”

Het graf van dokter Bakker

pgroot15 personal narrative
m: “U had het net over het kerkhof. Is dat nog te bezichtigen? Want daar zal
Bakker toch ook nog wel liggen.”
g: “Ja.”
m: “Het graf van Bakker zal daar toch nog wel wezen.”
g: “Ik weet niet of dat op het graf nog te zien is. Daar stond een ornamentje op ...”
m: “Van het Witte Kruis.”
g: “Van het Witte Kruis.”
m: “Ja. En dat wilde ik fotograferen. Maar ik weet dus niet of ik zomaar het kerkhof
op mag ...”
g: “Ik heb het idee dat het er niet meer staat. Maar als u het zoekt: u gaat hier de
poort van het kerkhof door, dan loopt u rechtuit het kerkhof op, het middelpad,
en dan moet u aan de rechterhelft, aan de rechterbuitenkant, dicht tegen het nieuwe
gedeelte an ... daar lag het graf van dokter Bakker. Maar ik dacht dat ze het ... nou,
laat ik het maar niet zeggen: ik kom er niet alle dagen.”



478 De volksverhalen

Belezen

pgroot16 sage
m: “Nog wat namen. Nog iemand uit Zuiderwoude: ook een verteller en een
veehouder, dacht ik. Die heette Jan Lof. Zegt die naam u iets?”
g: “Tja, daar zit nog een Lof, maar ... D’r woont nog een Lof op Zuiderwoude. Die
man is al gauw dik in de zeventig. En d’r woont nog een Lof hier op ’t dorp, die
komt van Zuiderwou. Nee, die is op Uitdam geboren. D’r zit nog wel een Lof op
Zuiderwou ... Een èchte Zuiderwouder.”
m: “Dus dan zou ik die eens moeten opzoeken. En dan zijn er nog twee vertellers,
maar die komen helemaal uit Beets. ‘De Beets’, zeggen ze hier: ‘De Beets’.”
g: “De Beets, hier boven in Noord-Holland.”
m: “Ja. En dat zijn Hendrik en Gerrit Eysker. Heeft u die namen ooit gehoord?
Eén van die Eyskers - ik weet niet meer welke precies - dat was ook een ‘belezer’,
zoals ze dat noemden. Die kwam het vee belezen en mensen, om ze te genezen.”
g: “Dat is voor mijn tijd geweest.”
m: “Dat is nog voor uw tijd geweest.”
g: “Haha, u zegt nu over belezen: ik heb me ook een keer laten belezen.”
m: “Ja?”
g: “Ja! Maar ik geloofde d’r niet in. Ik heb het niet vergeten. In deze hand had ik
daar een wrat zitten: zo’n grote wrat. En met dat zware werk van ons had je er
ontzettende last van. Dus èh, toen hadden we hier een kameraad van me, een
melkboer die kwam langs de huizen. En die zei: ‘Je moet naar ouwe vrouw Nadort
gaan’. Dat was ook een Nadort, een oude weduwvrouw, een oud mens van in de
tachtig. En die doet zo’n wrat belezen. Nou, ik zeg: ‘Eh, Teun, daar geloof ik niet
in’. ‘Nou,’ zei ‘ie, ‘je gaat er toch heen’. Dus ik met Teun meegegaan naar dat
mensie. Dat ouwe mensie, m’n hand op d’r knie. En zij zegt: ‘Psahpsahpsahpsah’.
En te prevelen en te prevelen. En ik mocht er niks voor betalen. Dat was het
belezen. Die dee belezen.”
m: “Ze zeiden wel: je mocht die mensen niet bedanken en je moest ook je pet niet
afnemen. Maar dan later kwamen ze nog wel eens, en dan stopte je ze wat toe. Dat
vertelt Bakker over belezen.”
g: “Mijn wrat. Ik kwam èh ... De veemarkt in Purmerend, daar kwamen wij vroe-
ger wekelijks. Daar had je te maken natuurlijk. En daar is ook een goederenmarkt
aan verbonden op dinsdag. En dat was ver voor de oorlog en daar waren ook veel
jodenmensen, en die hadden van alles te koop. Dat was wel leuk ook hoor. Dat
werd dan luid aanbevolen. Maar daar stond een ventje met allerlei kwakzalverij, zal
ik maar zeggen. En die had wrattentinctuur. Zo’n klein flessie, met een glazen
stiffie d’r in. Dat was gewoon zoutzuur, hoor, dat heb ik later bekeken. Dan moest
ik ’m elke ochtend anstippen. Dat heb ik gedaan en in een paar weken was ’ie weg.
Ik heb er geen last van gehad. Maar het was zoutzuur hoor!”
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Aderlaten

pgroot17 personal narrative
m: “Ja. En die tinctuur heeft dus geholpen, maar dat belezen niet?”
g: “Haha, nee, dat belezen niet ... Maar belezen, ja, ik heb er van mijn grootvader
ook wel van gehoord, dat dat gebeurde. Maar een ander verhaal is: ik zei zo pas al,
we hebben hier geen dierenarts. Toen hadden we nog geen dierenarts op ’t dorp.
Ook deden de mensen zelf allerlei dingen, en één van die dingen was het aderlaten.
En de Noordhollander zegt niet ‘hij laat ’m eruit’ maar die zegt ‘hij leet ’m eruit’,
‘hij leet ’m op ’t streetje lopen’. Versta je ‘t?”
m: “Dat laatste niet.”
g: “Hij laat ’m op ’t straatje lopen.”
m: “Streetje: straatje.”
g: “Hij leet ’m op ’t streetje lopen.”
m: “Ja ja.”
g: “Leet. Maar nou, één van de vertellingen van m’n grootvader was: er kwam wel
eens onguur volk langs de boerderij. En dan zei grootvader - ’t was een onver-
schrokken man, hoor - hij zeit: ‘Deer ben ik niet bang voor, want ik heb ’t leethout
naast m’n bed liggen’. ‘Wat?’ ‘Ik heb ’t leethout naast m’n bed liggen’. ‘Het leethout?
Wat is nou ’t leethout?’ ‘Dat zal ik je vertellen.’ Dat is zo’n hardhouten knuppel,
en als je een koe aderlaten moet, dan hadden ze een vlijm, een klein scherp messie,
dat zetten ze op de aêr, en dan gaven ze een klap met het laat- (uitlaten), met het
leethout, en dan was ’ie door die aderslag. Dat was ’t leethout. En dat leethout had
’ie naast z’n bed. Dat is nog een verhaal van m’n grootvader. Het leethout: leten,
uitleten.”

Lectuur in dialect

pgroot18 mop
g: “Nee, de mooiste verhalen die ik lees, die lees ik van èh ... het Noordhollands,
het Westfries. Die ken u? Zal ik het effe pakken, dan zal ik het effe zien laten.”
m: “Ja.”
g: “Dat is van Jan Pannekeet.”
m: “Die ken ik niet, geloof ik.”
g: “Maar dat is in het Westfries. Dat is toch best leuk hoor. Moet ik er eentje
voorlezen?”
m: “Dat is goed.”
g: “In het Westfries.”7

m: “Ja.”
g: “Wullem - dat is Willem ...”
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mevr. g: “Dat weet ’ie toch wel. Hahaha.”
g: “Wullem had weerders te biljarten weest en nei de leste ‘tien van de roôd’ nag
puur zô’n toidje mooi anzeten, en niet op ’n drougie vezelf. Roik en sterk en bar
bloid kwam meneer pas wier in ’t holst van de nacht thuis. Hai wou Geertje, z’n
vrouw, niet wakker make, dat hai trok z’n skoene uit en koerste op kousevoete
heêl stiltjes richting sleipkamer. Nou, dat gong puur pittig, moar nét dat ’ie ’t
lookie van de sleipkamerdeur te pakken had, liet de klok drie keer ‘koekoek,
koekoek’ hore. Wullem verskoôt ervan en docht: ‘Grôte griet, as Geertje nou maar
ofzakt is en niks hoord het.’ Toe kreeg ’ie ’n ingeving. Hai skraapte z’n keêl en riep
toe ’n hêle zoôd kere achter mekaar: ‘Koekoek, koekoek, koekoek.’ Ziezô, docht
Wullem, as moeder dút hoord het, denkt ze vezelf dat ’t pas elf uur sleigen het. Hai
kwam op tône de kamer in, kleidde ’m gauw uit en bedaarde zonder trammelant
achter z’n warme doikie. Dat ’ie oches ternei an de broôdeterstafel zat, begon
Geertje: ‘Zeg Wullem, we moste de koekoeksklok toch eres neikoiken leite’. ‘De
koekoeksklok, hoe dat, moid?’ vroeg Wullem, die vezelf nag niet erg helder was.
‘Hoe dat!?’ blafte Geertje, ‘moet je dat nag vrage? Je miene zeker da’k stront in m’n
ore hew! Dat ik vennacht lag te wachten tot meneer de biljarter thuis kwam, toen
riep dat kreng van ’n klok eerst drie keer koekoek, toe was ’t efkes daarnei stil, en
toe vloekte ‘ie: ‘Die verrekte rotklok’, en op slot skreêuwde die nag wel voifendertig
keer koekoek.’”
m: “Hahaha.”
g: “Da’s Westfries. Zukke verhalen, da’s mooi. En zo staan d’r een heel boekie vol.
Da’s leuk hoor.”
m: “Heeft u zelf vroeger dat dialect ook gesproken?”
g: “Nee. Ik ken ’t wel een beetje, omdat m’n ... M’n moeder, die kwam van oor-
sprong van om de Noord vandaan, zeggen wij wel ‘s. Scharwoude. Ouweduiven,
Scharwoude. En die hoorde ... ja, die blijft ’t toch altijd een beetje bij.”

Bijgeloof

pgroot19 sage
m: “Ik ga het toch nog even proberen over wat verhalen, want nu hadden we het
over belezen, en toen zei u toch: ‘Ja, daar weet ik wel wat van.’”
g: “Ja, nou, da’s ’t enige.”
m: “Bijvoorbeeld: d’r zijn van die verhalen, bij Bakker ook, over dat de nachtmer-
rie het paard aan het plagen is, ’s nachts in de stal. Zulk soort verhalen zeggen u
niks?”
g: “Nee. [Tegen mevrouw Groot:] Ik denk dat er bij jouw eerste man, bij Jan
Hirsboom in Gelderland ... daar zitten meer van zukke verhalen. Bijgeloof!”
m: “Ja.”
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mevr. g: “Dat is bijgeloof, ja.”
g: “Dat zag je hier lang niet zo.”
mevr. g: “Dat had je daar heel sterk.”
m: “Bakker heeft ze toch opgeschreven rond 1900, hier.”
g: “Mijn vrouw ...”
mevr. g: “Mijn man geloofde d’r dus heilig in. Ik was getrouwd en ik woonde op
Zunderdorp. D’r was een vrouw, en die had lidtekens op d’r gezicht. Toen zeiden
ze: toen ze in verwachting was, was ze geschrokken van een zigeunerin. Nou, ik
lachte me d’r slap om.”8

g: “Maar dat geloofde ‘ie.”
mevr. g: “Het was je reinste dwaasheid. Ik heb er vaak bonje om gehad. Maar hij
hield het vol, hoor.”
g: “Mijn vrouw die is geboren in Hontenisse, bij de Belgische grens. En daar
geloofden ze in heksen.”
mevr. g: “Ja, dat weet ik nog heel goed.”
g: “Vertel ’t maar ‘s.”
mevr. g: “Ik sabbelde verschrikkelijk. Mijn moeder vertelde het bij herhaling, en
dan zei ze ... De buren zeiden: ‘O, dat komt door Keeke’. Keeke was een oud
vrouwtje.”
g: “Keeke was dus een heks.”
mevr. g: “Dat oude vrouwtje sabbelde ook doorgaans. Ze was dol op me, denk ik.
En ik was heel vaak bij d’r. Nou, toen kreeg ik kokers om m’n armen, om niet meer
te sabbelen, te duimen. Drie maanden omgehad, geloof ik, ’s nachts. En toen was
het over. Dus Keeke had mij helemaal niet behekst. Maar Keeke was wel begraven
door een gat in de heg.”
g: “Ze mocht niet door de poort van het kerkhof. Maar er was een gat in de heg
gemaakt, en daar moest ze door. Dat is historisch! [Tegen zijn vrouw:] Dat heb jij
altijd verteld.”
m: “Maar ook over heksen - en die werden dan door Bakker, of door zijn vertellers
eigenlijk ‘kollen’ genoemd - ook dat soort verhalen heeft ’ie hier opgetekend.”
g: “Ja. Maar dat is voor mijn tijd. En die verhalen die hoor je nou niet meer. En heb
ik ook niet gehoord ... Maar in Gelderland, daar was eigenlijk veel meer van zuk
gespook.”
mevr. g: “Een idioot gedoe, want ze waren zó christelijk. En dan waren ze toch zó
bijgelovig. Dat kan je toch haast niet rijmen hè?”

Okkerman of Krolleman

pgroot20 sage
m: “Nee ... Even kijken: nou, verhalen over het belezen van het vee, gebedsgenezing,
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over een meermin die opgevist wordt - dat zou dan meer in de buurt van Volendam
zijn. Ook het bijgeloof in een watergeest. Hier met name bij al die watertjes, daar
zou een soort Boeman of Okkerman of Krolleman ...”9

g: “Ja, dat is een feit. Dat werd ons vroeger bijgebracht.”
m: “Wat vertelden ze dan?”
mevr. g: “O ja.”
g: “Hier achter de heg, daar liep vroeger een slootje. En dan zei m’n moeder: ‘Niet
bij het slootje komen, hoor, want daar zit de Okkerman in!’
mevr. g: “Bij ons zeiden ze dan: de Krolleman. Daar zit de Krolleman in.”
g: “Hier zeiden ze de Okkerman, en bij jullie zeiden ze de Krolleman. En dat was,
ja, algemeen bekend. In ’t water daar zat de ...”
m: “En wat deed ’ie dan, als ’ie je te pakken kreeg?”
g: “Die pakte je.”
m: “Die pakte je. En dan?”
mevr. g: “Dan was je dood.”
m: “Dan trok ’ie je het water in en dan verdronk je?”
g: “Ja.”
m: “En doordat ze je daarmee bang maakten, zorgde je wel dat je uit de buurt van
die sloot bleef?”
g: “Ja. Ja. Dat is natuurlijk ... Als je later op school loopt en groot bent, dan kom
je tot het besef, dat het flauwekul is. Maar als kind werd je dat wel bijgebracht. Dat
Okkermanne-verhaal, ja.”

Onbekende sagen

pgroot21 sage
m: “Nou, dan zijn er verhalen bij Bakker over een spookdier of een spook, dat
gezien wordt bij de Aandammerbrug. Heeft u daar ooit iets over gehoord?”
g: “Nee. Weet ik niets van.”
m: “Katten die dansen om een avondmaalsbeker?”
g: “...”
m: “Van die voorbodes van een sterfgeval: dat er op de deur gebonsd wordt, of dat
er ergens geluiden in huis zijn? Dat achteraf blijkt een voorbode te zijn van een
sterfgeval in de familie ...”
g: “Ja, zukke verhalen bennen d’r vroeger wel ’s gegaan. Ja, maar ik ken d’r geen
voorbeelden van noemen hoor.”
mevr. g: “Die man die uit Haarlem kwam, die had van die verhalen.”
g: “Ja.”
mevr. g: “Weet je niet?”
g: “Die is weg.”
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mevr. g: “Ja, die is weggegaan. Die had die verhalen. Die heeft ’ie ook ’s verteld,
weet je nog?”
g: “Maar dat was een fantast.”
mevr. g: “Ja nou, maar het is allemaal fantasie.”
m: “Het is allemaal fantasie en bijgeloof, natuurlijk. Maar het is toch opgetekend
door die Bakker: verhalen over kabouters in huis ...”
mevr. g: “Die had misschien ook wel van die fantasie ...”
m: “Ja, sommige van die mensen geloofden heilig in de verhalen die ze vertelden.
Anderen zeiden al gelijk van: ‘Ja, ze zeggen het wel, maar ik geloof het zelf niet.
Maar ze vertellen dan dit en dit en dit’. Maar d’r zijn anderen, zoals die Kees van
de Nadort: die was er heilig van overtuigd dat de nachtmerrie ’s nachts het paard
bereed, en dat zijn vader nog in de stal heeft gewaakt met een kaarsje onder het,
nou, onder het ‘weivat’ of zo, het ‘waaivat’ - hoe noemden ze dat? En dan sprongen
ze d’r onderuit, en dan werd die heks gevangen in het licht. Ja, en toen was ze
betrapt.”10

g: [sceptisch] “Ja.”
m: “En die man die heeft zelf ook geloofd dat ’ie behekst is geweest. Hij was
gewoon ziek, maar hij schreef dat toe aan een kwaad persoon in de omgeving, en
niet aan z’n kwaal. Maar goed ... Roversverhalen werden ook veel verteld. Over
historische rovers als - misschien zeggen die namen u iets - Platte Thijs die hier in
de buurt zou hebben rondgelopen, of de Achtkante Boer ...”
g: “Thijs. D’r heb hier een Thijs gewoond in een schip. Thijs. Ik weet niet meer hoe
z’n achternaam was. En daar gingen een beetje kwaaie geruchten van.”
mevr. g: “Dan zal het die Thijs wel geweest zijn, haha.”
g: “Maar daar ken ik niet van vertellen.”
m: “Nee, nee ... Of een boerderij die door een roversbende wordt overvallen ... Of
een rover die als vrouw verkleed een boerderij binnenkomt, maar zich dan ver-
raadt doordat ze een appel naar hem toegooien: en dan vangt ’ie ’m als een man en
niet als een vrouw. Een vrouw die doet haar schoot open, vangt ’m in d’r schoot,
in d’r rokken. Maar hij doet z’n knieën bij mekaar, en vangt de appel zò, en dan zien
ze dat het een man is.”
g: “Nee hoor, zulke verhalen ...”
m: “Ook niet ... Nee. Ik probeer het maar. Tovenaars die tijdens het kaarten de
klaverboer een fles jenever laten halen? Nee?”
g: “Ik heb wel een verhaal gehoord van m’n zwager, die woonde in Leeuwarden.
En daar zaten twee ongetrouwde boeren in Tietjerkstradeel, en die dronken nogal
veel. En die hadden de loffelijke gewoonte om alle lege flessen in de appelenboom
te hangen. En als er nou storm was, dan ringelde het van het glas, want die boom
was hartstikke vol ...”
mevr. g: “Maar dat is echt waar.”
g: “Dat is waar hoor.”
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m: “Over de koortsboom; heeft u wel eens van de koortsboom gehoord?”
g: “Nee.”
m: “Dat als mensen ziek waren dat dan een doekje van de patiënt om een boom
werd gebonden om de koorts over te brengen op de boom.”
mevr. g: “O, dat zal best wel waar geweest zijn. Zulke dingen deden ze wel. Of een
zoute haring op je keel.”
g: “Ja, maar ...”
mevr. g: “Zulke dingen gebeurden d’r wel, toch?”
g: “Ja.”
m: “Of als iemand zelfmoord had gepleegd, dat het dan later spookte op die plaats.”
g: “...”
m: “Of over Lord de Kappestijfster. Ooit van gehoord? Als de deur ineens zonder
reden opengaat of dichtslaat. Dan zeggen ze: dat is Lord de Kappestijfster.”
g: “’t Enige wat we hier horen, dat is als ’t ... je zit in gezelschap, en ’t is een tijdje
stil, dan zeggen ze: de dominee gaat voorbij. Hahaha.”

Spotnamen en bijnamen

pgroot22 sage
m: “Goed. Nou, dat zijn de sagen eigenlijk, die hij opgeschreven heeft. Nou,
verhalen over die Poepen, natuurlijk hè, heeft ’ie opgeschreven. Moppen over
dominees, moppen over joden, over pastoors en katholieken, daar werden natuur-
lijk ook graag moppen over verteld. Over die beeldenverering en over het Latijn
dat ze dan stonden te brabbelen ...”
g: “Ik lees een katholieke ... ik ben niet katholiek, niet rooms katholiek. Maar ik
heb wel een rooms katholieke scheurkalender. En de rooms katholieke gelovigen
die geloven anders as de protestanten. Dat wil zeggen: de katholieken kennen
rustig hele komische verhalen vertellen over de hemel. Over Petrus zus en zo, en
allerlei ... Dat zal een protestant nooit doen. Dat is, nou ja, onbehoorlijk, gods-
lasterlijk kun je ook nog zeggen. Maar die katholieke scheurkalender, die vertelt
allemaal leuke moppies op die kalender, en dat vind ik altijd wel leuk.”
m: “Ja ja. Dus dat kan u toch wel waarderen.”
g: “Waar evengoed ook zwaardere teksten bijstaan. Dat moet ik ze nageven, dat
doen ze ook. Maar ze houden ook van de leut, in tegenstelling tot de protestant: die
is over het algemeen veel stijver. De Brabanders zijn anders als de Zuidhollanders,
en de Noordhollander is ook weer anders als een Zuidhollander. Maar de Broeker
is ook weer anders als de Zuiderwouder.”
m: “Ja, is dat ook nog weer zo? Wat is het verschil tussen een Broeker en een
Zuiderwouder?”
g: “Je ken ’t horen aan de taal, enne ... ja. En de Volendammer niet te vergeten. Dat
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is een apart ras, met een aparte taal.”
m: “Worden die mensen in die andere dorpen ook met spotnamen aangeduid?”
g: “De Broekers zijn de Vinken.”
m: “De vinken?”
g: “De Vinken. Ik zal het effe plat zeggen, zoals het op school altijd gezegd werd:
‘Broeker Vinken schijten dat ze stinken, ze nemen een blad en ze vegen d’r gat’.”11

m: “Dat moet een beetje op hun armoeiïgheid slaan?”
g: “Dat zijn de Broeker Vinken. En de Monnikendammer Troethappers.12 En de
Broekers worden ook de Klokkedieven genoemd door de Zuiderwouders. De
Zuiderwouders beweren dat de Broekers de klok van Zuiderwou gehaald heb, en
hier in de klok gehangen hebben.”13

m: “Dat soort spotnamen hebben ze dus voor mekaar.”
g: “Bijnamen dat hadden veel mensen hier in Broek ook. En Volendam, dat weet
ik, daar is het nog. Er zijn hele reeksen familienamen, waar d’r in Volendam - laten
we zeggen - tegen de honderd in het telefoonboek staan. En die lui worden alle-
maal met hun bijnamen genoemd. Zelfs in de overlijdens-advertenties. Dan staat
er: overleden Jan Tol, de Kwak. De Kwak.”
m: “Anders weten sommige mensen niet eens wie Jan Tol is.”
g: “Ja.”

Onbekende moppen

pgroot23 mop
m: “D’r is ook zo’n verhaaltje, dat gaat dan over een Bijbelspreuk. De dominee zegt
dan: ‘Wie geeft, zal later het tienvoudige terugontvangen’. En dan is er één boertje,
dat is dan zo slim om één koe te gaan brengen en vervolgens tien koeien bij de
dominee weg te gaan halen. Of die kwamen vanzelf achter die andere koe aanlo-
pen, zeg maar. Maar zegt zo’n verhaal u iets?”
g: “Nee.”
m: “Ook niet.”
g: “Nooit gehoord ook, nee.”
m: “Een verhaal over Grootoog en Kleinoog, een rijke boer en een arme boer, die
mekaar steeds dwars zitten.”
g: “Nee, ik ben geen ...”
m: “Toch heeft u er al een paar verteld, hè? Die paar van uw grootvader, en dat
belezen. Dat zijn dan toch verhalen die ik bij Bakker ook tegenkom. Verhalen over
Uilenspiegel? Over een boer die zijn koe naar school stuurt, naar de universiteit.
En dan denkt ’ie later dat het de burgemeester van Amsterdam is geworden, want
die heet dan Den Os.”
g: “...”
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m: “Een verhaal over een boer en een knecht. In de winter krijgt de knecht knolraap
op zijn brood in plaats van kaas, en de boer zegt: ‘Nee, dat is kaas’. ‘Nee, dat is
knolraap’. ‘Nee, dat is kaas’. Maar tijdens de hooitijd moet de boer dan toegeven
dat de kat een haas is. Niet? Nog een verhaaltje van een boer die het Onze Vader
leert door elke koe de naam van een stukje van het gebed te geven. En zo leert ’ie
dan, als hij de koeien zo in een reeks afloopt, hoe het Onze Vader in elkaar steekt.
Dat zegt u ...”
g: “Nee, niks van gehoord.”

Weerregel

pgroot24 sage
m: “Dan nog eventueel sprookjes. O, d’r is ook nog zo’n weerregel. Over als het
regent met Sint Margriet, dan regent het zes weken lang.”
g: “Dat wel.”
mevr. g: “Ja.”
g: “Want dat heeft met me vak te maken. Je moet niet vergeten, als ik opstond ’s
morgens om vier uur, in de zomer: wat was het eerste wat ik deed? Effe op de
barometer tikken. Wat doet ‘ie: vooruit, achteruit? Daar moet ik rekening mee
houden. Om vier uur, half vijf stapte ik in de jol, en ik was tot een uur of zeven,
kwart over zeven, was ik achter in ’t veld. En dan moest ik weten: wat komt er? En
ik moet die dag hooi maken. En waar maak je hooi voor? Dat de koeien ’s winters
te vreten hebben. En als dat hooi slecht is, dan krijg je weinig melk van je koeien.
Je hele leven hangt van de natuur af. Je leeft met de natuur. Als je opstaat, is het
eerste wat je doet naar de lucht kijken. Wat krijgen we? Want dat is van levensbe-
lang voor je. Ja, dat is waar hoor. En nog. M’n buurman de professor, die zegt: ‘Hé
buur, wat denk je van de lucht?’ Daar heb ik meer verstand van als hij.”
m: “Maar d’r is dus zo’n spreekwoord bij u bekend over Sint Margriet?”
g: “Ja.”
m: “Hoe gaat dat precies?”
g: “Regent het met Sint Margriet, dan regent het ...”
mevr. g: “Zes weken niet.”14

g: “... zes weken niet. En Sint Margriet is in augustus hè, juli, 19 juli geloof ik.”
m: “Twintig, 20 juli heb ik hier staan.”
mevr. g: “Die dingen staan allemaal in de Enkhuizer Almanak.”
g: “Hè?”
mevr. g: “Die dingen staan allemaal in de Enkhuizer Almanak.”
g: “Ja.”
m: “Ja. Maar daar zou dan weer een verhaaltje aan vastzitten. D’r is zo’n uitspraak:
‘Regen op Sinte Margriet geeft zes weken boerenverdriet’. Maar d’r is er ook eentje
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die zegt: ‘Sinte Margriet is een pisgriet’. En dat betekent dus dat het heel veel zal
regenen ...”
g: “Pist van de regen.”
m: “Ja. En daar is dan zo’n verhaaltje bij: hoe komt dat nou? En dan komt het
verhaaltje over Sint Margriet die dan een wens mag doen, en denkt: nou ga ik lekker
rijksdaalders tellen, dan word ik rijk. Maar dan gaat ze eerst nog even naar de WC,
en dat is dan het eerste wat ze die zes weken doet. En zo komt het. Zo is het
gekomen.”

Sprookjes

pgroot25 sprookje
m: “Ja, en er zijn natuurlijk ook hele bekende verhalen. Tafeltje Dekje. Dat soort
verhalen zult u toch wel kennen? Roodkapje.”
g: “Ja.”
m: “Maar goed, dat kent u allemaal uit boeken waarschijnlijk.”
g: “Ja. Van wat je vroeger gehoord had.”
m: “Gehoord toch?”
g: “Ja, kinderverhalen. En de geschiedenis van Piggelmee. En die vlindervanger,
hoe heet die?”
m: “Prikkebeen.”
g: “Prikkebeen. Die verhalen heb ik duizenden keren gelezen voor m’n kinderen.”
m: “En die Piggelmee kende u dan van die boeken van Van Nelle?”
g: “Ja.”
m: “Verhaal over Sesam Open U, het Ali Baba-verhaal ...”
mevr. g: “Ja.”
m: “Maar ook dat kent u weer uit boeken.”
mevr. g: “Allemaal uit boeken.”
g: “En ook een hoop gezegdes ...”
mevr. g: “Ik heb een dochter, die werkt op Schiphol. En ik zeg soms dingen
daarvan zegt ze: ‘Wat zegt u nou? Daar heb ik nog nooit van gehoord’. Dat zijn dan
van die dingen die vroeger gezegd werden, die jouw moeder zei en die mijn moeder
zei. Allemaal van die vreemde dingen.”
g: “Laatst op een dag, gingen we naar Monnikendam, zal ik maar zeggen. Maar
nou zeggen ze om de Noord: ‘Iemes dage ben ik nog in Monnikendam weest’.
‘Iemes dage’ Hoe kommen ze nou aan ‘Iemes dage’? En toch wordt het nog
gebruikt ...”
m: “Het dappere kleermakertje, ook weer zo’n verhaal, dat u misschien uit een
boek kent.”
g: “...”
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m: “Goed, dan stop ik met die ... Dus als ik het goed heb: de verhalen die u gehoord
hebt, die u verteld hebt gekregen, die heeft u voornamelijk van uw opa gehoord. En
dat was dan op verjaardagen of als u bij hem op bezoek ging.”
g: “Ja.”
m: “En uw vader, vertelde die ook verhalen? Of had ’ie daar helemaal geen tijd
voor?”
g: “Nee, mijn vader was geen verhalenverteller. Die was veel nuchterder.”
m: “Maar dat idee dus van ’s winters ’s avonds bij de open haard, dat er verhaaltjes
verteld werden, dat gebeurde in uw gezin in ieder geval niet.”
g: “Nee hoor. Helemaal niet.”

Watersnood 1916

pgroot26 personal narrative
m: “U heeft het ook nog heel even gehad over de watersnood van 1916. Toen was
u natuurlijk pas 6 jaar. Kunt u zich daar nog dingen van herinneren? Verhalen of
...? Hoe bijvoorbeeld Bakker of Schoemaker toen gehandeld hebben. De komst
van de koningin ...”
g: “Ik weet wel hoe m’n oom en m’n tante gehandeld hebben. Haha. Ome Willem
en tante Geertje die verwachtten een baby. Ze zaten op een boerderij buiten het
dorp, in de richting van Zuiderwou. En dáár kwam het water vandaan. Dus die
hadden veel eerder last als wij. En toen had ome 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 m’n 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 ome 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 wel bij. Dat heb ik van de watersnood
meegemaakt. En met datzelfde zussie ging ik met m’n vader in een bootje hiervan-
daan recht naar Ilpendam. Dwars over al het water, langs de boerderijen die met de
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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 wel 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 m’n zussie was zes,
zeven, acht), wij vonden het maar benauwd.”
m: “En hoe is het hier gegaan met de koeien?”
g: “De koeien zijn allemaal weggehaald. Onze koeien stonden in de Beemster op
het fort. In de Beemster is een fort. En daar zijn onze koeien heengegaan. En m’n
broer die is meegegaan, koeien verzorgen. En daar hebben ze nou misschien een
week gestaan, en toen zijn ze allemaal verkocht.”
m: [verbaasd] “O?”
g: “Ja. Wat moest je d’r mee? Alles weg. Dat was een ramp. En mijn vader was een
goeie boer, die had een goeie veestapel opgefokt. En dat hele spul was verkocht. En
d’r was toen, net als met de watersnoodramp in ’53, d’r was een watersnoodcommité
en daar kon je geld van krijgen. Maar m’n vader heb er nooit één cent van gevangen,
want hij had geen schade, z’n koeien zijn verkocht. Maar z’n beste veestapel die ’ie
opgebouwd had, moest ’ie uit de grond vandaan weer opnieuw: koeien kopen en
opfokken. Dus hij had wel schade, maar hij had geen cent gevangen. Dat wou ’ie
trouwens ook niet. Maar hij kwam niet in aanmerking ... En toen was er een deel
van de bevolking, die heb nog in de kerk geleefd. Die stond hoog.”

Geïsoleerd relictgebied?

pgroot27 personal narrative
m: “Ik ben bijna door mijn vragen heen. Het wordt trouwens ook tijd dat ik zo eens
opstap. Ik heb nog één vraag eigenlijk. D’r wordt wel gezegd, dat die verhalen hier
nog zo lang hebben gecirculeerd - hè, die verhalen die ik dan net noemde: die sagen,
en al dat bijgeloof - dat kwam, zeggen ze dan, omdat het hier zo’n geïsoleerd gebied
was.”
g: “Nee.”
m: “Maar dat was het niet?”
g: “Nee. Dit is nooit een geïsoleerd gebied geweest. Als je nou praat over een béétje
geïsoleerd ... Marken! Dat was een eiland. Daar zat je op een hooppie. Nou ja, en
dan noem je Holysloot: daar was geen verbinding. Geen tramverbinding, geen
busverbinding, niks. Dat waren meer geïsoleerde plaatsies. En Uitdam: ook zo’n
gehucht eigenlijk van enige honderden mensen.”
m: “Maar hier was best nog contact met Amsterdam?”
g: “Ja. Dagelijks contact met Amsterdam. Denk alleen maar aan die dertig melk-
slijters, die alle dagen naar de stad gaan. In het hart van de stad.”
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m: “Ja, daar moest ik dus ook steeds aan denken, toen ze zeiden: ’t is zo geïsoleerd.
Ik dacht: ja, elke dag gaan al die melkventers ...”
g: “Die melkboeren hadden ook wel verstand. Die zeiden: je mag het wel gelijkma-
ken bij me. Als u begrijpt wat ik bedoel.”
m: “Nee?”
g: “Nou, in de warme buurt.”
m: “Ja ja.”
g: “Ja, want daar zaten ze ook natuurlijk. Die hebben wel een hoop meegemaakt,
hoor.”
m: “Was er trouwens ook veel toerisme?”
g: “Ja. Altijd geweest. Hier vaarde, zeg maar vanaf 1890, een vreemdelingenboot,
een min of meer luxe stoomboot, die dagelijks vreemdelingen, vaak buitenlanders,
van Amsterdam, Broek, Monnikendam, Marken, Volendam en terug ... Die vaarde
in de zomer alle dagen. En de Noordhollandse Tram die had ook een speciale
vreemdelingentram, die ook alle dagen reden. En d’r was hier twee model-
boerderijen, die te bezichtigen waren. Daar werd kaas gemaakt, en kaas verkocht,
en melkprodukten. En de kerk. En d’r was nog een Broekerhuis, waar nou het
pannekoekenhuis is. Dat was toen een oud Broeker huis met een bedstee en met
alles d’r op, net wat je op ’t park ook ziet. Maar dat vreemdelingenverkeer dat is
hier altijd druk geweest. Ook veel Amerikanen. En dat is nog. Die modelboerderijen
die zijn opgeheven, maar d’r is nou evengoed een vreemdelingen-industrie: een
klompenmaker en die heeft meteen een hele grote, ja, laten we maar zeggen curio-
siteiten-winkel.”
m: “En daar komen nog steeds mensen op af.”
g: “En d’r worden ook nog zogenaamd klompen gemaakt. Dat ken je dan zien, en
je kan klompen kopen. Maar ’t vreemdelingenbezoek ... Ook al omdat het een
mooi oud dorp is, met oude houten huizen. Want wat je hier ziet in ’t dorp, al die
houten huizen dat kun je op de Veluwe niet vinden. Wel in de Zaanstreek. Daar
heb je de Zaanse Schans. En in die oude dorpen: Oostzaan en zo. Het is een mooi
oud dorp. Gunstig gelegen. Vandaar dat die ouwe huizen ... Dat houten huis wat
je hier door het raam ziet staan, dat is een maand geleden verkocht voor naar mijn
schatting 600.000 gulden. [En dan moest de nieuwe eigenaar eerst nog de boktor
verwijderen. Maar zo duur zijn die huizen.] En ja, hoe komt dat? U stapt straks op
de bus. U rijdt tien minuten en u staat op het Damrak.”
m: “Het is heel dicht bij Amsterdam en toch ja, rustig gelegen ...”
g: “Rustig gelegen.”
m: “..., mooi.”
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Properheid en moraal

pgroot28 personal narrative
m: “Nou, één laatste vraagje dan nog. Ze hebben het als ze het over vroeger hebben
altijd over de properheid van de straatjes en zo. Was dat rond 1900, of nou, iets
later, in uw jeugd natuurlijk ook, dat er zo vreselijk geboend werd?”
g: “Ja. Jaja. Tot voor de oorlog nog wel. Dat wil zeggen, dat er een gemeente-
verordening was dat je in de tweede week van mei, moest je je straatje gewied - het
onkruid eruit gewied -, geschrobd met water en ingezand met zand. Iedereen die
aan de openbare weg zit, het gedeelte wat voor z’n huis is, moest ’ie wieden,
schrobben en inzanden. En de tweede week van mei, ’s zaterdags, ging de burge-
meester met de veldwachter en de wethouder het dorp door om te controleren. En
wie het niet gedaan had, die kreeg een aanzegging dat ’ie het alsnog doen moest. En
dat gebeurde ook. Dat gebeurde! Door iedereen!”
m: “Ja ja. En anders kreeg hij een boete of zo?”
g: “Als het niet gebeurde. Nee, een boete kreeg hij niet, want als je een aanzegging
kreeg, dan gebeurde het nòg. Want het moest gebeuren, en het gebeurde! En dat
tekent de moraal van de mensen. Vergeleken met nu en toen. Tòen ... ik heb u al
gezegd: ik maakte een zeventig-urige werkweek. De man die bij mij werkte, deed
dat dus ook. De man die ergens anders werkte, die werkte ook veel langer. Er was
nog geen acht-urige werkdag. Het was nog zeven dagen werken. Maar ze hadden
wel tijd om een straat te schrobben. En er stond geen stok achter de deur van
duizend gulden boete. Maar ze deden het, want dat was je plicht. Dat werd je
opgedragen, en nou, daar voldoe je aan. Daar kon je niet onderuit. Moet de ge-
meente van nu dat eens instellen gaan. Dan zou ik nog wel eens zien willen, wat er
gebeurde. In de eerste plaats werd de gemeenteraad voor gek verklaard. En in de
tweede plaats werd je voor gek verklaard, als je het doen ging. ‘Ja, ik zal me daar
voor de gemeente werken gaan!’ Ik zat een keer hier, en toen was die verordening
er al niet meer. Ik zat dat straatje te wieden, want ik wil dat straatje voor m’n huis
wel netjes hebben. De buurvrouw zegt: ‘Wat doe jij daar nou?’ ‘De straat wieden,
dat zie je toch?’ ‘Ja maar dat is toch gemeentestraat?’ Ik zeg: ‘Dat zal me een zorg
wezen. Denk je dat ik tegen die rotzooi an kijken wil? Ik maak het af, ik wil het
netjes hebben’. ‘Maar voor de gemeente wat doen? Ben je gek?’ Het verantwoorde-
lijkheidsgevoel, over het algemeen genomen, is hard gedaald.”
m: “Ja.”
g: “U is zoveel jonger als ik. En uw oren klapperen misschien over allerlei dingen
die ik zit te verkondigen, maar èh ... ik geloof wel dat er een kern van waarheid in
zit. En èh ... je kunt soms in de krant lezen, dat er kinderen verkracht worden, en
dan staat er bij: ’t is bij de beesten af. En dan word ik rázend! Want de beesten doen
zoiets niet! Wat de mensen mekander andoen, doet een beest zich niet an. Het is
minderwaardig als ze dat de beesten in de schoenen schuiven. Dat komt omdat ik
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boer geweest ben. En een feit is het. Een hond zal z’n kind nog verdedigen tot de
dood an toe. En hier heb je moeders die de kinderen te grabbel gooien. En tot ze
zelf d’r eigen kont redden kennen, zorgt een dier voor z’n jong. Daar hapert hier
en daar bij de mens heel wat an. Ik zal niet zeggen dat het vroeger zóveel beter was,
maar dat het béter was, dat staat als een dijk boven water. En dat die instelling van
huissie-boompie-beessie: man, vrouw en een paar kinderen, die gezellig bij
mekander om tafel zitten (dat is huissie-boompie-beessie) ... maar dat was wel een
goed systeem! Als je een slechte vader of een slechte moeder bent, dat blijft het-
zelfde. Vroeger was slecht slecht, en nou is slecht slecht. Maar zo ’t nou gebeurt,
dat pa en moe als de bliksem de deur uit gaan naar d’r werk en de kinderen maar een
heenkomen moeten zoeken ... Dat is niet goed.”
m: “Een waardig slotwoord.”
g: “Krijgt u nog een beetje een preek ook, zullen we maar zeggen. En ik weet niet
in hoeverre u dat persoonlijk ter harte nemen moet, maar ik zeg het evengoed
toch.”
m: “Ja, dat is goed.”
g: “Als u er belang bij hebt: maak het u dan maar te nutte.”
m: “Ja! Goed, dan ga ik inpakken.”
g: “Dat ken nou wel.”
m: “Ik heb héél veel aan dit gesprek gehad, mag ik wel zeggen.”
g: “Ik hoop dat ik u een beetje van dienst geweest ben. Voorzover me in mijn
vermogen lag, heb ik gedaan wat ik kon.”

Tweede interview

Gehouden op 3 februari 1998, Broek in Waterland
Interviewer: Theo Meder. Het interview werd gehouden in aanwezigheid van een
tv-ploeg voor een documentaire van de VPRO. Bepaalde vragen uit 1996 worden
derhalve met opzet herhaald. Deze herhaling geeft gelijk een goed beeld van de
constanten in de verhalen van verteller Groot. De VPRO-documentaire van
Alexander van der Meer is uitgezonden op zondag 14 juni 1998, van 22.18 tot 23.15
uur onder de titel: Niets mag onopgemerkt blijven. De documentaire is sterk geïn-
spireerd op de romancyclus Het Bureau van de schrijver J.J. Voskuil.

Letterlijke en selectieve weergave van het vraaggesprek. Alleen de opschriften zijn
toegevoegd ter aanduiding van de globale onderwerpen. De bandopname berust
op het archief van het Meertens Instituut te Amsterdam.
g: meneer Groot
m: Theo Meder
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De stolpboerderij (2)

pgroot29 personal narrative
m: Een groot huis. Dit is een boerderij geweest, vroeger hè?
g: Dit is een boerderij geweest, gebouwd in 1785.
[...]
m: En deze boerderij, die heeft een speciale vorm hè? Is dat een stolpboerderij?
g: Dit is een echte, Noordhollandse stolpboerderij. Nog met dien verstande dat ’ie
gebouwd is als zogenaamde vaarboerderij. Dat wil zeggen, de landerijen die erbij
hoorden, die werden per vaartuig bezocht. Het hooi werd met een boot naar huis
gevaren. De mest moest met een boot naar het land gevaren. Dat was dus een
vaarboerderij. Dientengevolge net iets anders als een normale stolp. Een normale
stolp heeft aan twee kanten stalling voor de koeien, in het midden de hooiberg, en
aan de andere kant daar zit de zogenaamde dars, of dors, waar je met een vracht
hooi inrijden kon. Maar omdat hier niet gereden werd, was er geen dors bij ge-
bouwd, maar zijn het nu stallen. Dat gaf dus ruimte aan 36 koeien en een paard.
m: Zesendertig koeien?

De stolpboerderij van
P. Groot, met aan de
rechterzijde de
voormalige dooddeur.
(Foto T. Meder,
Broek in Waterland,
3 februari 1998)

35.
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g: Ja, die stonden hier op stal. En de hooiberg in het midden: negen bij negen meter,
van de grond tot de nok.
m: Maar dit is niet meer de oorspronkelijke staat, begrijp ik?

Broek van rijk, naar arm, naar rijk

pgroot30 personal narrative
g: ’t Is dus geen boerderij meer nou. Er is een brandvrije muur dwars doorgezet,
van zuid naar noord, zodat ’t precies in tweeën gedeeld was. [...] 1785 Is ’ie dus
gebouwd. Niet door mij, da’s logisch. Ik heb wel het geluk dat ik er nog in woon
... Maar hij is gebouwd door de toenmalige, welgestelde inwoners van Broek. Ik
beweer altijd dat de geschiedenis zich herhaalt. Want het was in de Gouden Eeuw,
1600-1700, dat de welgestelde Amsterdammers hier land kochten, een woning
bouwden, en hier wonen gingen. En dat werden toen ook de bestuurders van het
dorp. Het bestuur van de gemeente bestond uit hoofdzaak uit de mensen die hier
zijn komen wonen. En dat waren: Oost-Indië-vaarders, Oostzee-vaarders in de
houthandel, walvis-vaarders ... Achter deze zelfde boerderij stond het pakhuis van
een walvis-vaarder. De fundamenten heb ik zelf gevonden, omdat ik er bouwen
moest. Toen stuitte ik op de fundamenten van dat oude pakhuis. Dat stond ook in
de annalen van Broek vermeld, dat er dus een pakhuis was. En èh, die welgestelde
scheepvaarders, reders, die hier dus wonen kwamen, bouwden houten huizen, en
die staan er nu nog. En als je dan, zoals ik, hier nou ruim tachtig jaar woont ... In
mijn jeugd waren die mooie huizen bewoond - één huis in drie gedeeltes gesplitst.
Met een schotje, dat je drie woningen had. En dan woonden d’r drie gezinnen in
één zo’n huis, voor een huishuur van ƒ1,50, ƒ2,50 per week. In mijn tijd, en ook
later, toen ik twintig was, in de crisisjaren ...
m: ’t Is dus heel rijk geweest, toen is het duidelijk verarmd, en nu is het eigenlijk
weer rijk, zou ik haast zeggen.
g: Nu, na de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder ... is ons dorp als geheel als
monument aangewezen. De huizen staan nu op de lijst van Monumentenzorg. Dat
was meê aanleiding dat er veel verbouwd werd, veel gerestaureerd werd, en dat die
ouwe huizen weer in de ouwe glorie hersteld zijn. En dat is een verrijking van ons
dorp. Niet zozeer financieel, maar een verrijking van het aanzien van het dorp.
m: Er is veel opgeknapt.
g: Het is mooi, oud ...
[...]
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Dooddeur (1)

pgroot31 personal narrative
m: Die dooddeur is er toch gewoon nog, hè? Dat is nu de deur van de buurman?
g: Jazeker. Ja. Het is buiten nog wel veranderd. Er zitten meer ramen in. De deuren
zoals die er waren, die zitten er nog precies in zoals ze waren. En dat was in meer
huizen, die die deur hadden. Waar u nou langs loopt, als u naar de Noordmeerweg
gaat, dan loopt u tussen die twee huizen door, hier. En dat huis aan uw linkerhand,
daar zit an de wegkant een deur, en dat was ook die bewuste dodendeur. Dat was
een deur die nooit gebruikt werd.
[...]

Nageboorte van het paard

pgroot32 personal narrative
m: Ik had in mijn brief ook nog zo’n vreemde vraag gesteld, die ze vroeger een keer
op het P.J. Meertens-Instituut hebben gesteld over de nageboorte van het paard.15

g: Daar is mij niets van bekend.
m: Nee, helemaal niets ...
g: Nee, nooit van gehoord. Ik heb vreemde verhalen gehoord. Ik had een zwager,
die woonde in Leeuwarden, en daar ging ik ... Die had een mooie boot, en dan
gingen we varen door Friesland, en door die nieuwe polders, heel Noord-Holland
door, dat was leuk hoor. Maar dan vertelde je mekander ook wel eens verhalen. Die
vertelde een verhaal: hij had een buurman, en dat was een liefhebber van borreltjes.
Hij dronk er één, hij dronk er twee, hij dronk er drie. Zijn broer ook. En als de fles
leeg was, dan hing ’ie ’m in de boom. En daar stond de boom in de tuin hartstikke
vol, en als d’r wind was ...
m: Dan rammelde ‘t.
g: Ja, d’r zijn vreemde wezens op de wereld ...
m: Maar van de nageboorte ...
g: Nee.
m: Nooit van gehoord. Nee. Dat dacht ik ook al, hoor, want ... Bij die formulieren
zie ik ook vaker eigenlijk “Nooit van gehoord” dan dat er iemand antwoord geeft
van “Ja, dat werd opgehangen”.
g: Nee, nooit van gehoord. Nou is ’t wel zo, dat het hier geen erg paardenland was.
m: Koeien ...
g: Kom je in Gelderland, Drente, daar werd alles met een paard gedaan. En in de,
laten we maar zeggen in de Haarlemmermeer, en de IJpolder, daar hadden ze toch
wel paarden ...
[...]
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Okkerman of Krolleman (2)

pgroot33 sage
m: Ik doe op het P.J. Meertens-Instituut onderzoek naar de verhalen die dokter
Bakker opgetekend heeft in Broek in Waterland rond 1900, en ik zou ook van
bepaalde verhalen willen weten of u ze kent. Vroeger zeiden ze ... was er een
Okkerman. Heeft u daar wel eens van gehoord?
g: Ja. Dat wij kind waren, toen was hier ... achter die heg liep nog een slootje, naar
die grote sloot toe. En wij als kinderen - 3, 4 jaar - speelden buiten, en mijn moeder
was natuurlijk als de dood dat wij in dat slootje zouden vallen. En om ons een
afschrik te geven om bij dat slootje te komen, en te wijzen op het gevaar van dat
slootje, zei ze: “Denk erom! Niet bij ’t slootje komen, hoor, want daar zit de
Okkerman! En als je bij ’t slootje komt, dan pakt ’ie je!” Dat was het verhaal van
de Okkerman. En als kind had je natuurlijk de wildste fantasieën van een vreselijke
man die daar ergens onder ’t water bivakkeerde. En dat was werkelijk echt een
afschrik voor ’t kind, want als kind geloof je dat. Zo goed als je in Sinterklaas
geloofde, geloofde je ook in die Okkerman. Dat was de Okkerman.
m: Ja ja. En hij werd hier niet de Krolleman of zo genoemd?
g: Krolleman werd ’ie ook wel genoemd. Mijn moeder, die zei Okkerman, en een
ander zei weer Krolleman, maar dat was hetzelfde.

Volksgeneeskunde

pgroot34 personal narrative
g: Ja. In heksen geloofden ze hier niet. Daar waren wij Noordhollanders te nuchter
voor, geloof ik.
m: Ja. En toch heeft Bakker ook wel verhalen over heksen opgetekend.
g: Ja! Dokter Bakker die had wel verschillende verhalen. Ja, vooral op het gebied
van geneeskunde. In mijn prille jeugd - toen was ik zestien jaar - toen kreeg ik acute
gewrichtsreuma, en dat was toen veel erger als nu. Want nu is er peniciline. Elke
ontsteking die je in wezen krijgt, ken je peniciline krijgen. Maar dat was er toen
niet. Dus die acute gewrichtsreuma, dat betekende dus, dat van de kootjes van me
tenen, [wijst op alle gewrichten] dat, dat, dat, dat, dat, dat ... al wat gewricht was,
ook dat [wijst op zijn borst] was verstijfd van de reuma. Dus èh, de zuster die mij
verpleegde, ging een leuke bak vertellen, en ik schoot in de lach, maar ik kon niet
lachen, door dat schokken van die wervels van die ribben - zo erg was het. De
dokter die er toen stond, dokter Parree ...
m: Dat was de opvolger van Bakker ...
g: ... die vertelde: “Het is een wonder, dat je d’r nog bent, want de meeste gaan er
onderdoor, omdat het hart ’t niet verwerken ken.” Maar mijn hart heb ’t verwerkt,
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en ik ben er door gekommen. Maar het was een ernstige ziekte. Maar toen kreeg ik
een oom bij me, en die oom die zei: “Je moet de huid van een bunzing aan repies
knippen, en dat trekken ... koken ... En dat sap, dat moet je drinken. Dat schijnt er
goed voor te wezen.” Nou waren mijn vader en moeder gelukkig nuchter genoeg
om niet zo gek te wezen om ’t te doen ... Maar zulke verhalen gingen er ook eens.

Dokter Bakker (2)

pgroot35 personal narrative
g: Maar wat mij het meest bijstaat van dokter Bakker, dat is, dat het een goed mens
was. Wat is een goed mens? Een mens die goed is voor zijn medemens, dat noem
ik een goed mens. En d’r zijn mij dingen bekend van dokter Bakker ... Dat ’ie
bijvoorbeeld een arm mens een kind op de wereld had gezet, en dat moest betaald
worden. En dan zei dokter: “Laat maar zitten.” En meer van dergelijke dingen. Hij
was een fijne vent. Die richtte ... hij was de oprichter van de Noordhollandse
vereniging het Witte Kruis, wat later het Groene Kruis is geworden. [...] Hij kreeg
daardoor die steen op zijn graf, die nu verwaarloosd is ...
m: Ja. Ik heb het gezien. Er staat nog zo’n bakje bij zijn graf, en daar staat op: “De
afdeeling Broek in Waterland van de Noord-Hollandse vereniging Het Witte
Kruis aan haar oprichter.”
g: Juist.
m: Dat is bij het graf geplaatst.
g: Ja. Dat was dokter Bakker.
[...]

Grappig verhaal van grootvader (2)

pgroot36 mop at 1293
m: U had al wel eens gezegd dat uw ouders niet zulke vertellers waren, maar uw opa
wel. Wat voor verhalen kreeg u van uw opa te horen?
g: Ja. Mijn grootvader die èh ... mijn grootvader was jarig 28 februari, en hij had
kleinkinderen; die woonden in de omgeving. En dan ’s avonds, met al die kleinkin-
deren bij mekander, dan zeiden we: “Grootvader, vertel nog eris wat.” En dan wist
’ie vaak leuke dingen te vertellen. En daar blijven je sommige dingen van bij. En één
van die dingen, wat ik machtig mooi vond, dat was dat ’ie vertelde van z’n buur-
man. Hij woonde met m’n grootmoeder in een huissie in ’t dorp, en hij had een
buurman, die net als die man van die flessenboom ... zo af en toe kwam ’ie scheef
thuis. En het was een winterse dag, slecht weer, harde storm en regen. En mijn
grootvader, die wordt wakker van de storm, en die gaat ’s effe d’r uit, en die kijkt
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’s door het gordijn naar wat voor weer het is. En toen ziet ’ie op het hoekie van de
brug, daar ziet ’ie z’n buurman ankommen. En hij denkt: nou Dirkbuur, hou je
vast, want het zit weer niet al te best. En toen kwam ’ie dus bij z’n huis. En Dirk
die moest nodig wat aftappen van al het vocht wat ’ie binnengehaald had. En hij
belandt op de hoek van het huis, en daar gaat ’ie staan in de bekende houding. Eén
hand waar ’ie ’t lid mee vasthouden moest, en met de andere hand steunde-nie z’n
eigen an de hoek van het huis. En op die hoek van het huis, daar zit de afvoerpijp
van het regenwater, want dat loopt in een putje en dan hoor je: “Prrrrrrrr.” In dat
putje kletteren. En Dirk die staat. En het gaat: “Prrrrrrr. Prrrrrr.” En toen had ’ie
tien minuten gestaan, en toen zei ‘ie: “Wel verdomme, moet ik nou eeuwig pissen!”
m: Hahaha.
g: Woordelijk opgevangen door m’n grootvader, en dat vonden we zo machtig
mooi. Ja, ik weet wel meer verhalen, maar ik vertel niet alles.

Belezen (2)

pgroot37 sage
m: Heeft u wel eens gehoord van belezen? Wat belezen is?
g: Ja, want ik heb zelf, een keer een èh ... Ik had in deze hand, dáár [wijst], in die
kneep een wrat zitten. En die wrat die kreeg een afmeting van een halve centimeter
in ’t rond, in die kneep, en ik èh ... Als boer moet je handwerk doen met gereed-
schap, en dat was zeer pijnlijk. En dat ging op z’n tijd ontsteken, en daar had ik erg
veel last 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 ken ’m
belezen. En dan gaat die wrat weg.”
“Nou,” ik zeg, “Teun, dat is een mooi verhaal, maar ik geloof er geen barst van.”
“O, dat geeft niks,” zegt hij: “Je hoeft er niet in te geloven. Het geeft geen moer.”
[...] Ik vond het wel geinig ook, dus ik ging met Teun mee, naar een ouwe vrouw
van dik in de tachtig. En dat mensie dat zat in d’r leuningstoel, en ik moest mijn
hand op d’r knie leggen, en zij ging zo zitten [maakt wrijvende bewegingen boven
de andere hand]: “Prt, prt, prt.” Te prevelen. En er overheen strijken en prevelen.
Dat ’t 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 allerlei tincturen, en die had
wrattentinctuur. Zo’n klein flessie, met een glazen stiffie d’r in. En toen moest ik
alle dagen een beetje zoutzuur - want dat was het! - op die wrat druppelen. Nou,
in twee weken tijd was ’ie verdwenen!
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m: Jajaja, de tinctuur hielp, maar het belezen hielp helemaal niks.
g: [...] Dus ik heb zelf een keer me laten belezen. Maar d’r was óók een man uit
Holysloot en die beleesde dieren. Een dier met een kreupel pootje, of èh ... allerlei
fratsen, die ging ’ie belezen.
m: Hoe heette die, weet u dat?
g: Pronk. Ja. En in die tijd. In mijn grootvaders tijd - en dat heeft m’n grootvader
me zelf verteld ... En dat was niet een kwestie van d’r in geloven of zo ... Maar mijn
grootvader die had een leethout. En nou weet geen sterveling wat een leethout is.
m: Nee.
g: Dit watertje wat hier doorloopt, dat heet de Leet. En wat wil dat nou zeggen, de
Leet? Op een auto zit een uitlaat. En de Noordhollander die zegt: “Je moet op ’t
streetje bloiven lopen”. En een uitlaat is een uitleet. “Hij leet ’m stil gaan”. Hij laat
’m stil gaan. Leet. En dat leethout dat gebruikte-nie ... als ze een zieke koe hadden,
dan gingen ze ’m aderlaten. En dan had ’ie een vlijm, dat was een klein scherp
messie, dat zette ’ie op de slagaâr in die koe z’n hals, en dan nam ’ie ’t leethout, en
dan gaf ’ie een klap. En dan had ’ie dus een wondje, en pssssj ... liet ’ie ’t bloed
uitlaten, uitleten. En daarvoor gebruikte ’ie ’t leethout.
m: Jaja, het laathout.
g: Maar dat heeft ’ie zelf gedaan, hè, dat gebeurde vaak in die tijd. Dat de boer op
zo iemand aangewezen was.
[...]
g: Het verhaal wat er dan bijkwam, dat was ... Ook toen was er wel eens onraad bij
de weg. En dan zei m’n grootvader: “Ja, maar zeun (zeun - dat was ik dan), ik heb
het leethout bij m’n bed leggen, hoor! Als ze kommen ...” Dan had ’ie ’t leethout
bij z’n bed leggen.
m: Het platteland was toen toch nog wel onveilig nog ...

Spookspelen

pgroot38 mop vdk 1676f*
g: En mijn grootvader die was voor geen kleintje vervaard. Mijn grootvader woonde
tussen Monnikendam en Ilpendam in Overleek. Dat is dat weggetje van Monniken-
dam naar Ilpendam langs de Leek. Waar die camping is. En hij werd verliefd op een
meissie in Edam, en dat scheen een schoonheid te zijn, en hij werd benijd door vele
jongens uit die omgeving. En hij ging van Overleek naar Edam op het paard, want
fietsen waren d’r niet, en anders moest je lopen. (Ik had een man bij me in dienst,
die had een meissie op Ransdorp, en die ging lopen hiervandaan, naar Ransdorp,
naar z’n meissie zondag ’s avonds.) Maar mijn grootvader had dus een paard, dus
die stapte op het paard en die ging met het paard naar Edam. En toen, langs de
Broeker Jaagweg, bij de bomen, daar verscheen plotseloos een spook op de weg.
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Een echt spook, met een wit laken, om dat paard aan het schrikken te maken. En
m’n grootvader - het waren drie jongens - m’n grootvader die springt van ’t paard,
zet ’m vast ... en die drie jongens afgetuigd, dat ze er geen brood van lustten! En in
het vervolg ging ’ie rustig op z’n paard naar Edam, want ze lieten ’m wel lopen. Dat
vertelde-nie ook, en dat was ook waar gebeurd! Ja.
[...]

De stolpboerderij (3)

pgroot39 personal narrative
m: Wilt u aan de hand van uw maquette, op tafel, nog eens laten zien hoe die
boerderij eruit zag?
g: Ja. Ik zal ’m wel effe hierheen halen. Zal ik ’m hier zetten? Ik kan ’m hier op
zetten.
m: Dan kijken we hier tegen de voorkant aan.
g: Dat is de voorkant. Door deze deur ... deze deur [wijst rechts] dat is die deur die
achter die kast zit. Die hebben we weggewerkt, maar daar zit een ouwe deur. En
door deze deur kwam je dus in deze stal. En daar zie je negen vakkies; in ieder zo’n
vakkie stonden twee koeien. Dus dat zijn achttien koeien. Daar [wijst achter]
stonden acht koeien, daar [wijst links] stonden veertien koeien met een paard. Dus
dat was rondom stalling voor het vee. En dit [wijst in het midden] is die bewuste
hooiberg. Die zat tot zo hoog vol hooi, negen bij negen meter.
m: En dat moest opgestoken worden waarschijnlijk, als het hooi aankwam?
g: En dat hooi dat werd gevaren. Een sloot op tien meter van de boerderij af, daar
kwam het hooi in een boot ... kwam er aan, opgetast. Dan werd er op twee stokken,
twee draagstokken ... werd zo’n stapel hooi door deze grote deur [wijst aan achter-
kant] in deze stal gedragen. En je moet je voorstellen dat hier een zolder in zit,
natuurlijk. Dat was rondom zolder. Dan stond hier een man, die stak dat hooi met
een hooivork op deze zolder, en als die hooiberg zo hoog opgestapeld was, dan
stak die man van de zolder het daarop [wijst hoger], daar stond weer een man, en
dan was daar een man die pakte dat weer an, en er was een man die verdeelde dat
hooi door die berg.
m: Juist.
g: Bij die boot stond ook een man, die ’t van de boot op de stokken laadde. Met z’n
tweeën droeg je dat daarheen [wijst naar binnen]. Dus zes, zeven mensen had ik
nodig. En in 1937 toen was ik dus de eerste hier in het dorp, die een zogenaamde
Jacobsladder aanschafte, oftewel een transportband. Toen hebben we door dit
raam ... [wijst] hier hebben we een raam gemaakt. Dit was de begane grond, dus we
brachten dat hooi hier. Dan stond er een transportband, die liep zo, tot hier, boven
in die berg - net als een baggermachine een draaiende band, met tanden. Het hooi
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dat ging zo, en kiepte het hier de berg in. Toen had ik dus één man hier [wijst
beneden], één man daar [wijst boven]. Dat was een belangrijke besparing.

Dooddeur (2)

pgroot40 personal narrative
m: Ja, ja. Waar zit nou die dooddeur?
g: En die dooddeur, dat is dus deze [wijst rechts aan de voorkant]. Deze deur.
Door die deur kwam je hier in een klein alkoofje. En hier zat een opkamer, met een
kelder d’r onder. In die opkamer zat een bedstee. In deze kamer zat twee bed-
steeën, en daar een echte open haard - je kent ’t nog zien, met blauwe tegeltjes.
[...]
m: Nog even terug naar die dooddeur, want ... waar werd die nou voor gebruikt?
[...]
g: Die dooddeur die werd uitsluitend gebruikt om de bruid binnen te dragen en de
afgestorvenen uit te dragen. En dat was uitdrukkelijk ... hij kwam nooit in gebruik,
die deur. Behalve in de watersnood, in 1916. Toen was er, èh ... om de mensen
gelegenheid over straat te lopen, waren er loopbeunen gemaakt, op een meter
hoogte, en een meter breed, door het hele dorp. En die hadden een uitloop naar
iedere deur. En die was bij ons bij die dooddeur; dat was onze ingang, in de
watersnood. En die deur, en die achterdeur ... Ik had een jolletje, waar we normaal
mee vaarden, zo’n smal Oostzaans jolletje - toen vaarde ik zo dwars door mijn stal
heen. Want er stond zo’n laag water in. En de hoogste stand van het water is
geweest in februari. Kregen we een vreselijke storm, en èh ... de Zuiderzee was
open. Dat was ook de oorzaak dat de watersnood er was. Bij Enkhuizen, toen
stormde het noordwesten wind al het water dat gat in; het kon nergens heen. En het
ging rijzen, rijzen, rijzen. Pats, en dan brak de dijk door. En toen, terwijl de dijk
doorgebroken was, kwam er weer zo’n storm, en toen kwam al dat water in het
overstroomde gebied. En toen was het zo hoog, dat onze tafel, die ging net ...
rakelings ging ’ie drijven. Zo hoog stond het in de kamer. En dat wij hier zo hoog
zitten van de grond af, dat is ook de oorzaak, dat ze in vroeger jaren de huizen hier
in Waterland op zo’n hoogte van de grond af bouwden. Als er hoog water was, dan
zaten ze toch nog droog. Want je ziet hier verschillende huizen met een trappie
naar de deur, net als bij ons. Dat zijn die echte ouwe huizen, en dat hebben ze
expres gedaan, dat ze droge benen hielden.
[...]
[We lopen naar buiten om de dooddeur te bekijken]
g: Dat is ’m dus.
m: Waar nu 5a ...
g: Pas op voor de gladdigheid, hoor.
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m: Ja. Waar nu 5a staat?
g: Ja.
m: Dat is ‘m.
g: En daar tussen ’t raam, daar staat dus ...
m: 1785.
g: In uit lood gesneden cijfers 1785. En die zwaan die daar bovenop staat [wijst op
windwijzer op het dak], die heb een betekenis. Dat is het wapen van de Unie van
Waterland, die in 1700 opgericht werd.16 Net als nou, is Broek, Monnikendam, één
gemeente geworden. Maar toen vonden ze die dorpen onderling, zes dorpen, het
wel nuttig als ze samenspraak hadden, en toen richtten ze een Unie op, om mekander
wat te steunen. En daar is dat het wapen van. Die zwaan die draagt in z’n ene poot
zes pijlen. En die zes pijlen dat is het symbool van de zes gemeentes van Waterland,
die in die Unie samenwerkten.
m: Ja. Nog even terug naar die dooddeur. Wat was nou het idee van die dooddeur?
Waarom hadden mensen die?
g: Uh, dat weet ik niet.
m: Dat is een gebruik waarvan ...
g: Ja, dat is een gebruik. Ja, waarom dat was, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit
horen verklaren.
m: Nee. En afgezien van de watersnood, hoe vaak heeft u hem zelf gebruikt?
g: Enkel met de watersnood.
m: Enkel met de watersnood.
g: Verder nooit.
m: Daarna ... hij had daarna al de functie niet meer van dooddeur, of ...?
g: Nee.
m: Nee, nee.
g: Nou heb ik het grote geluk gehad, dat het maar één keer gebeurd is, dat er een
afgestorvene weggedragen moest worden. En dat is door de gewone deur gegaan.
[...]

Grote boer

pgroot41 personal narrative
m: Wat ik vorige keer nog was vergeten te vragen: bent u Nederlands Hervormd?
g: Ja.
m: Zoals de meeste mensen in Broek vroeger Nederlands Hervormd waren.
g: Ja.
m: Ja. Dus u kerkt ook gewoon in de grote kerk?
g: Ja.
m: En u zei dat u in de crisisjaren weinig kon verdienen. Maar als je nou wat later
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kijkt: kan je dan zeggen dat u een grote boer was? Een boer met veel koeien?
g: Ik was een grote boer.
m: Een grote boer, ja.
g: En èh, dat wil ik nog wel effe kwijt. In die crisisjaren was het de tijd van de ouwe
SDAP. En de ouwe SDAP ... hier, in dat huissie - dat was toen een oud huissie, dat
bestond uit één kamer, en een klompenhokkie, zo je dat noemde. In dat klompen-
hokkie stond ook de regenwaterput nog, waar ze uit drinken moesten. In die ene
kamer - was tevens keuken, en zaten tevens bedsteden. En daar leefde een echtpaar
in met vier kinderen. Die man die had geen werk; die had een rijwielzaakkie in
Amsterdam-Noord, maar dat ging in de crisisjaren op z’n oor. Dus toen kwam ’ie
van armoed in dit huissie wonen voor ƒ1,50 in de week. En hij ging werken in de
steun. En wat betekende dat? Dat je het watertje hier in het dorp uitbaggeren
moest, met zo’n beugel in een schuit. En dan moesten ze met een schep die schuiten
leeghozen. Zes dagen in de week. En dan gingen ze ’s zaterdagsmiddags naar huis
met voor de man, vrouw en vier kinderen twaalf gulden. Dat waren de crisisjaren.
Kan ik begrijpen dat een arbeider in vuur en vlam stond om verbetering in die
rotsituatie te krijgen. Als ik arbeider geweest was, was ik een vurig socialist ge-
weest. Maar wat ik zeggen wou, is dit: toen was ik dus boer hier. Met 24 koeien. Ik
ben in ’34 getrouwd, ik had geen cent te makken, dus ik ging naar de Boerenleen-
bank, en leende geld om te kunnen beginnen. En met die lening ging ik in zee. Toen
was ’t 1937, en toen kreeg ik een aanslag in de inkomstenbelasting.
Ik zeg: “Meneer, ik heb geen inkomen.”
Zegt die inspecteur: “Kom maar naar me toe.”
Ik zeg: “Ik kom.”
En ik ben gekomen.
Ik zeg: “Alstublieft, hier heb u mijn boekhouding.”
Die deed ik zelf. Ik was op de Landbouwschool geweest en eenvoudig boekhou-
den voor de boerderij, dat deed ik zelf.
Ik zeg: “Alstublieft, hier hebt u het hele verhaal.”
“Ja,” zegt ‘ie, “inderdaad, u hebt geen inkomen.”
M’n vader was bij ons in huis, tevens knecht, dus ik had geen vreemde knecht
nodig, deed het met eigen krachten. Mijn vrouw die ging ’s morgens om vier uur
d’r bed uit, mee de koeien melken. ’s Avonds ook. En ik had géén inkomen. Maar
wat ik nou zeggen wou, en dat heb me ontzettend pijn gedaan: ik werd door de
rooie rakker aangekeken als kapitalist! En dat deed me zeer. Want ik moest met
hard werken met m’n handen m’n brood verdienen. En dat verdiende ik nog niet
eens; ik had nog schuld bovendien. Het was onmogelijk om je brood te verdienen.
Maar ik werd aangekeken als kapitalist. En dat deed dan zeer.
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verloren gegaan. Het enige menselijke
slachtoffer in het dorp Broek zelf was een
militair die verdronk in een poging enkele
schapen te redden (p.23).

20 Goedkoope Purmerender Courant, nr.1430,
12 maart 1916.

21 Goedkoope Purmerender Courant nr.1428,
5 maart 1916.

22 Rümke-Bakker 1991, p.90.
23 Kaart aan dochter Nelly, 23 januari.
24 Nederlandsch Tijdschrift voor Genees-

kunde.
25 Vgl. Moelker 1975, p.32.
26 De Waterlander nr.525, zaterdag 27 mei
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1916. Arend Schoemaker was de voorzitter
van de Watersnoodcommissie geweest.

27 Interview met S.J. Smit-Engel en W.A.
Engel, 30 september 1996 te Oosterbeek
(opname archief Meertens Instituut).
Mevrouw Sijtje Johanna Smit-Engel
(geboren 1901) en meneer Willem Arend
Engel (1903) zijn kinderen van Bakkers
zuster Antje Bakker, die getrouwd was met
Frederik Hendrik Engel. Cornelis Bakker
was derhalve de oom van S.J. Smit-Engel en
W.A. Engel.

28 Op 26 juli 1917 ontvangt Bakker nog een
schrijven van de Commissaris van de
Koningin van Noord-Holland, dat hij een
zilveren draagmedaille kan nabestellen bij ’s
Rijks Munt. Brief privé-bezit Chr.L.
Rümke jr. (Amsterdam).

29 Rümke-Bakker 1991, p.91.
30 Interview met S.J. Smit-Engel en W.A.

Engel, 30 september 1996 te Oosterbeek
(opname archief mi).

31 Onderstaande gegevens dank ik deels aan
Chr.L. Rümke, de kleinzoon van C. Bakker
die zijn grootvader nog tot zijn elfde
gekend heeft, en aan Chr.L. Rümke jr., een
achterkleinzoon, die genealogisch en
historisch onderzoek naar zijn over-
grootouders heeft verricht. Voor dit
historische onderzoek is hij ook te rade
gegaan bij mevrouw S.J. Smit-Engel (geb.
27-8-1901): zij is een nicht van C. Bakker,
en wel een dochter van zijn zus Antje
Bakker. Zie voor korte biografieën van C.
Bakker ook de Encyclopedie van de
Zaanstreek 1991, deel 1, p.54, Rümke-
Bakker 1991, De Wilde 1933, Van Andel
1933, en Vis 1948, p.122-123.

32 Vis 1948, p.122. In de Gids voor Zaandam
1932, p.35 staat vermeld: “Aan de school
zijn verbonden een ‘Jasykoff-prijs’ (uit een
fonds geschonken d.d. Russische luit.-
generaal De Jasykoff) voor de(n) leerling,
die ’t beste h.b.s. [...] eindexamen aflegt; en
een ‘Pelt-prijs’ (voor den daarop volgenden
leerling).” De letterlijke tekst van de

toekenning, gedateerd Zaandam 18 juli 1879
luidt: “Heeren Burgemeester en Wethou-
ders van Zaandam hebben de Commissie
van toezicht op het Middelbaar Onderwijs
gemachtigd uit naam van den Heer A. de
Jasykoff, luitenant-generaal en direkteur
der Rechtsgeleerde faculteit te St. Peters-
burg, ter herinnering aan het verblijf van
Czar Peter den Groote te Zaandam, dit
boekwerk bij het verlaten der school als
prijs voor gemaakte vorderingen te schen-
ken aan C. Bakker.” (document privé-bezit
Chr.L. Rümke, Amstelveen).

33 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30
september 1996 te Oosterbeek (opname
archief mi).

34 Getuigschriften en diploma’s privé-bezit
Chr.L. Rümke jr. (Amsterdam).

35 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30
september 1996 te Oosterbeek (opname
archief mi). In een brief d.d. 17 oktober
1996 schrijft kleinzoon Chr.L. Rümke dat
hij dit verhaal niet kent: “Het verhaal van
de noodbrief is nieuw voor me; prachtig!
Maar het lijkt mij voor die tijd wel een heel
erg hoog bedrag, en om dan te schrijven:
kunnen jullie 300 gulden sturen, dat is dan
toch wel iets wat niet erg in mijn beeld
past” (archief mi). Er dient inderdaad
rekening gehouden te worden met het feit
dat de herinnering aan de hoogte van het
bedrag in de loop der jaren is bijgesteld.

36 Zie o.a. de brief uit 28 november 1899 aan
Boekenoogen (archief mi).

37 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30
september 1996 te Oosterbeek (opname
archief mi).

38 Benoemingsbrief, privébezit Chr.L. Rümke
jr. (Amsterdam).

39 Verlovingskaart archief mi (geschenk
Chr.L. Rümke jr., Amsterdam).

40 Telegram privé-bezit Chr.L. Rümke jr.
(Amsterdam).

41 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
deel 13, pagina 13 (Streekarchief Waterland,
Purmerend) en Nederlandsch Tijdschrift
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voor Geneeskunde 26 (1890) 2, p.599.
42 Rümke-Bakker 1991, p.70. Over de

dokterspraktijk ook Niemeijer & Rümke-
Bakker 1976.

43 Brief privébezit Chr.L. Rümke
(Amstelveen).

44 Rümke-Bakker 1991, p.81.
45 Rümke-Bakker 1991, p.81-82. De arts

Pieter Tjerk Jacobus Parree was geboren te
Utrecht op 10 november 1891, hij overleed
te Broek in Waterland op 18 juni 1954. Hij
was gehuwd met Christine Annechien
Sophie Wieringa, geboren te Zuidlaren op 1
februari 1893 en overleden te Broek op 17
juni 1965. Gegevens ontleend aan Nieuw
Archief Broek in Waterland, gezinskaarten
1920-1940 (Streekarchief Waterland,
Purmerend), alsmede aan de grafsteen van
het echtpaar op het kerkhof te Broek.

46 Rümke-Bakker 1991, p.65.
47 Rümke-Bakker 1991, p.77.
48 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen, 5-

10-1995; bandopname archief mi).
49 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen, 5-

10-1995; bandopname archief mi)
50 Rümke-Bakker 1991, p.77.
51 Voor medische informatie is steeds gebruik

gemaakt van Oosthoek’s geïllustreerde
encyclopaedie 1921, Van Swol [z.j.],
Fishbein 1974 en Coëlho & Kloosterhuis
1977.

52 Rümke-Bakker 1991, p.9 en 76. En inter-
view Chr.L. Rümke (Amstelveen, 5-10-
1995, bandopname archief mi)

53 Rümke-Bakker 1991, p.75.
54 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen, 5-

10-1995, bandopname archief mi); de heer
Rümke is zelf ook medicus en thans
emeritus hoogleraar in de medische
statistiek. Over het tuberculinedrama van
1890-1891 Prakken 1972.

55 Hierover Prakken 1972, p.1131-1132. Het
artikel verscheen in het Deutsche
medizinische Wochenschrift van 13 novem-
ber 1890 en was getiteld: ‘Weitere
Mitteilungen über ein Heilmittel gegen

Tuberkulose’. Dit artikel was in feite een
vervolg op de lezing ‘Über bakteriologische
Forschung’, gehouden op 4 augustus 1890
tijdens het tiende internationale congres
voor geneeskunde te Berlijn. Op 15 januari
1891 verscheen Kochs artikel ‘Fortsetzung
der Mitteilungen über ein Heilmittel gegen
Tuberkulose’, waarin hij de samenstelling
van het geneesmiddel prijsgaf (p.1133).
Beide artikelen werden respectievelijk twee
dagen en één dag na verschijning (!) al in
vertaling gepubliceerd in extra afleveringen
van het Nederlandsche Tijdschrift voor
Geneeskunde (p.1134).

56 Oosthoek’s geïllustreerde encyclopaedie
1921, deel 7, p.411.

57 Oosthoek’s geïllustreerde encyclopaedie
1921, deel 4, p.533-535.

58 Netelroos.
59 Bakker 1896. In de publicatie staat afge-

drukt “Zoeterwoude” (Zuid-Holland),
maar op een overdrukje in het bezit van
Chr.L. Rümke (Amstelveen) heeft auteur
C. Bakker dit eigenhandig verbeterd tot
“Zuiderwoude”.

60 Rümke-Bakker 1991, p.77.
61 Rümke-Bakker 1991, p.78.
62 Rümke-Bakker 1991, p.70.
63 Rümke-Bakker 1991, p.72-73.
64 Briefkaart privébezit Chr.L. Rümke

(Amstelveen).
65 Bruigom 1980b, afb.46.
66 Aldus de heer P. Groot; interview 28-11-

1996, Broek in Waterland (bandopname
archief mi).

67 Zie cbak0260 (dit nummer verwijst naar het
nummer in het editie-deel hierna, en naar
het ID-nummer in de Volksverhalenbank
van het Meertens Instituut).

68 Zie cbak0304.
69 Rümke-Bakker 1991, p.73.
70 Zie cbak0465 e.v.
71 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen, 5-

10-1995; bandopname archief mi).
72 Zie Rümke 1985, p.2469. Aanvullende

informatie: interview Chr.L. Rümke
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(Amstelveen, 5-10-1995; bandopname
archief mi).

73 Rümke-Bakker 1991, p.82.
74 Rümke 1985, p.2470.
75 Gedoeld wordt op kinderen met ontstekin-

gen van hoofdhuid en slijmvliezen, meestal
ten gevolge van verwaarlozing. Scrofulose
kenmerkt zich door een loopneus, etterende
ogen, eczeem en opgezette klieren.

76 Rümke 1985, p.2471.
77 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen 5-10-

1995; bandopname archief mi)
78 Wellicht betreft het de reis naar Berlijn,

naar Robert Koch.
79 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30

september 1996 te Oosterbeek (opname
archief mi).

80 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen 5-10-
1995; bandopname archief mi)

81 Rümke-Bakker 1991, p.53-54.
82 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30

september 1996 te Oosterbeek (opname
archief mi).

83 Rümke-Bakker 1991, p.81.
84 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen 5-10-

1995; bandopname archief mi)
85 De dochters uit het gezin Schoemaker

waren achtereenvolgens: Henriëtta Johanna
Wilhelmina (geboren 10-1-1889), Gerarda
Johanna (24-4-1890), Jacoba Hubertina (20-
2-1892) en Johanna Egbertina (19-4-1894).
Bevolkingsregister Broek in Waterland
dl.10, p.38; dl.11, p.41; dl.13, p.84; dl.16,
p.73 (Streekarchief Waterland, Purmerend).
De goede relatie tussen de Bakkers en de
Schoemakers wordt bevestigd in het
interview met S.J. Smit-Engel en W.A.
Engel, 30 september 1996 te Oosterbeek
(bandopname archief mi).

86 Interview P. Groot, 28 november 1996,
Broek in Waterland (bandopname archief
mi).

87 Rümke-Bakker 1991, p.62 en 64.
88 Brief van 29 juli 1901 aan Boekenoogen.

Dominee Egbertus Marius ten Cate was
geboren te Zwolle op 26 december 1868.

Deze ongehuwd gebleven, doopsgezinde
predikant ging eerst naar Zuidhorn (Gro-
ningen), om vervolgens in 1896 een ge-
meente te aanvaarden in Monnikendam.
Bevolkingsregister Monnikendam, dl.21,
p.54 (Streekarchief Waterland, Purmerend).

89 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen 5-10-
1995; bandopname archief mi)

90 De Wilde 1933, p.3915; Niemeijer &
Rümke-Bakker 1976, p.56; Rümke-Bakker
1991, p.82; aankondiging Provinciale
Noordhollandsche Courant, 15-10-1919;
interview Chr.L. Rümke (Amstelveen, 5-
10-1995).

91 Zie Bruigom 1973, p.94.
92 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30

september 1996 te Oosterbeek (opname
archief mi).

93 Gegevens ontvangen van Chr.L. Rümke
(Amstelveen).

94 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30
september 1996 te Oosterbeek.

95 Voor Bakkers (aanvechtbare) opvattingen
over vreugdevuren zie men Bakker 1932b:
de 19e- en 20e-eeuwse vreugdevuren
zouden een relict zijn van Germaanse
gebruiken. Met de vuren wilden de Germa-
nen boze geesten verdrijven, maar vooral
ook vruchtbaarheidsgeesten en -goden
gunstig stemmen. Bakker ziet een samen-
hang met de temperamentenleer zoals die is
geformuleerd door Aristoteles - een
temperamentenleer overigens die
Aristoteles ontleend zou hebben aan
naburige “Arische volken”. Ook in zijn
Volksgeneeskunde in Waterland probeert
Bakker de overeenkomsten tussen de
Noordhollandse volksgeneeskunde en de
klassieke geneeskunst te verklaren uit “een
gemeenschappelijken oorsprong, zij het dan
ook in lang vervlogen eeuwen”. Bakker
1928d, p.xi.

96 Brief 5 juli 1912 aan Boekenoogen.
97 Rouwkaart privé-bezit Chr.L. Rümke jr.

(Amsterdam). Bij een bezoek aan het
kerkhof van Broek in 1998 kon vastgesteld
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worden, dat het graf er nog steeds is, maar
dat de steen door begroeiïng van mos
moeilijk leesbaar is geworden. Op de
grafsteen van graf 111 staat te lezen:
“Familiegraf. Cornelis Bakker, geb. 5 febr.
1863, overl. 19 aug. 1933. Geneesheer te
Broek in Waterland van januari 1891 tot juli
1920. En Catharina Elisabeth Bakker-de
Vries, geb. 25 dec. 1866, overl. 12 oct.
1938.” Op de gedenkplaat op het graf staat
geschreven: “De afdeeling Broek in
Waterland van de NH Ver. Het Witte Kruis
aan haar oprichter.”

98 Informatie gebaseerd op Rümke-Bakker
1991 en op interview met kleinzoon Chr.L.
Rümke (Amstelveen 10-5-1995). Ook dit
graf is nog steeds aanwezig op het kerkhof
te Broek.

99 Rümke-Bakker 1991, p.81; De Wilde 1933,
p.3916; Bruigom 1980b, p.2; interview
Chr.L. Rümke (Amstelveen 5-10-1995).

100 Brief aan Boekenoogen, 12 april 1905.
101 De Wilde 1933, p.3916.
102 Bakker 1928a.
103 Goslings 1926, p.255-256.
104 Zie Bakker 1928a, 1928e en 1929d.
105 Bakker 1931b.
106 Brief privé-bezit Chr.L. Rümke jr. (Am-

sterdam).
107 Voor recencies zie Van Andel 1929, Rasch

1929 en 1932.
108 Voor een volledig overzicht van Bakkers

publicaties zie men de Bronnenlijst ach-
terin.

109 Zie Bakker 1903.
110 Brief 8 oktober 1904 aan G.J. Boekenoogen.
111 Bakker, Van Dam & Bonne 1926c.
112 Interview Chr.L. Rümke (Amstelveen 5-10-

1995).
113 De overigens hieraan verwante (maar niet

magisch bedoelde) signatuurleer van
Paracelsus (bijv. pissebedden tegen bed-
plassen) wordt door Bakker resoluut als een
misinterpretatie van de hand gewezen. Zie
voor de leer van de sympathie en de
sympathetische geneeskunde ook Ter Laan

1949, p.399-400. Magie of geneeskunde
wordt dan bedreven op basis van een
verondersteld analogisch verband (bijv. een
hondenbeet geneest door het haar van de
hond erop te leggen).

114 Waarbij de gezondheid wordt bepaald door
een evenwichtige samenstelling van de vier
humores (bloed, slijm, gele gal en zwarte
gal) in het lichaam.

115 Bakker 1928d, p.xi-xii.
116 Zie hierover Bausinger & Brückner 1969.
117 Vis 1948, p.123.
118 Vgl. ook Van der Molen 1979, p.139-145.
119 Bakker 1922a.
120 Brief ru leiden, sign. ltk 1888 G 17.
121 ru leiden, ltk 1888 i 36.
122 ru leiden, ltk 1888 i 36b.
123 ru leiden, ltk 1888 x 1928 03 12.
124 In een brief van 23 april 1959 vraagt het

gemeentebestuur van Broek in Waterland
aan dochter Nelly Rümke-Bakker toestem-
ming voor een “Dokter C. Bakkerstraat”.
Zijn dochter gaat akkoord, waarna op 13
juli 1959 het besluit definitief wordt. Beide
brieven thans in privé-bezit Chr.L. Rümke
jr. (Amsterdam).

125 Boekenoogen 1971, p.14 (nieuwe editie).
126 Encyclopedie van de Zaanstreek 1991, deel

1, p.108.
127 Zie hierover J.W. Muller in Boekenoogen

1949, p.24. Het betrof onder andere de
Alkmaarsche Courant, de Schager Courant,
de Texelsche Courant, de Purmerender
Courant, de Hoornsche Courant, de
Heldersche Courant en Het Nieuws van de
Dag.

128 Boekenoogen 1893, p.151.
129 Boekenoogen 1893, p.152.
130 Boekenoogen 1893, p.154.
131 Zie hierover J.W. Muller in Boekenoogen

1949, p.24 en ook Dekker 1998, p.229. Het
betrof o.a. de Zaanlandsche Courant, de
Alkmaarsche Courant, de Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle en het Algemeen
Nieuws- en Advertentie-Blad voor Steen-
wijk.
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132 Cornelis Tolk Jbz werd op 4 juli 1880
geboren te Broek in Waterland. Hij was de
zoon van winkelier Jacob Tolk (geb. 5-6-
1853) en Trijntje Steen (22-10-1847).
Bevolkingsregister Broek in Waterland
dl.10, p.31; dl.11, p.35; dl.13, p.66; dl.16,
p.119. Zie verder nog Rümke-Bakker 1991,
p.16. Cornelis Tolk heeft ook korte tijd
correspondentie gevoerd met G.J.
Boekenoogen, en wel over bepaalde
melodieën. Over zijn conservatoriumstudie
spreekt hij in een brief van september 1900
(collectie Boekenoogen, archief mi).

133 Van Engelenburg 1933b.
134 Zie Heukels 1907.
135 Brief 2 oktober 1901.
136 Vgl. Pannekeet 1995, p.76; en Van

Ginneken 1954, i, p.311-313 en 320-322.
137 Vgl. Pannekeet 1995, p.188 en 190; en Van

Ginneken 1954, i, p.135-136.
138 Vgl. Pannekeet 1995, p.353-356.
139 Zie ook Draak 1949, p.7-8. Opmerkelijk is

dat Boekenoogen de sprookjes die hij uit
Groningen ontving wèl in het Groningse
dialect publiceerde. Gronings werd door
Boekenoogen veel meer als een dialect met
een daarbij behorende eigen spelling gezien,
dan het Zaans of het Waterlands, wat
volgens hem toch vooral (platte) Hollandse
spreektaal was met een wat afwijkende
uitspraak van de klanken. Zie Boekenoogen
1971, deel 1, p.18.

140 Zie cbak0283.
141 Zie voor de traditie Aarne & Thompson

1964, typenummer at 1360C: Old
Hildebrand. De brief dateert van 2 oktober
1901, waarin hij varianten opgeeft van Dirk
Schuurman, diens vrouw Sibregt Smit en
van een informant uit Beets.

142 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p.86.
Zie ook Boekenoogen 1904, p.100-103,
Boekenoogen 1909, p.153-157, Sinninghe
1978, p.33-36, en cbak0309.

143 Zie met name Bakker 1903, 1921a, 1922a,
1928a en 1929d.

144 Bakker 1903, p.690.

145 Bakker 1922a, p.109-110.
146 Zie met name Bakker 1925a, 1925b, 1926a,

1926b, 1927a, 1927b, 1927c, 1928b, 1928c,
1928d, 1931c en 1932a.

147 Bakker 1903, p.680. Zie over de praktijk
van het verzamelen ook nog Dekker 1992,
over Bakker p.67-69.

148 Zie cbak0455 en cbak0457.
149 Van Andel 1933; soortgelijke bewoordin-

gen zijn te vinden bij Beishuizen 1916, p.85.
150 In een brief van 26 juni 1911, over Jan Lof

die hij moest aansporen om het sexueel
getinte verhaal over de gebochelde schoen-
maker, die suikerbollen kon bakken, te
vertellen (cbak0479).

151 Vis 1948, p.123.
152 Privébezit Chr.L. Rümke, Amsterdam. Het

boekje betreft de 8e druk van Gedachten
eener koningin met gedenkboek van
Carmen Sylva door Cornélie Huygens
(uitgegeven bij J.L. Veen in Amsterdam).
Het boekje heeft een octavo-formaat en
bevat 185 pagina’s. Op de rechterpagina’s
staan steeds aforismen afgedrukt. De
linkerpagina’s vormen een kalender met de
dagen van het jaar, zonder vermelding van
een weekdag of een jaartal. In deze verjaars-
kalender staat niet één naam van een
gewone verteller door Bakker ingevuld.

153 Zie cbak0419.
154 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30

september 1996 te Oosterbeek.
155 Zie de brieven aan Boekenoogen van 24

november 1901 en 26 juni 1911. Zie
hierover ook Beishuizen 1916, p.85.

156 Citaten uit brieven van 16 februari 1899 en
28 november 1899 aan Boekenoogen.

157 Zie hierover bijv. de brief van 22 december
1901 aan Boekenoogen.

158 Zie cbak0299 naar aanleiding van
cbak0248, cbak0252 en cbak0253.

159 Brief 28 november 1899, waarin Bakker
bekent dat het optekenen van sprookjes nog
niet wil lukken.

160 Verteller Dirk Schuurman zegt op zeker
moment tegen Bakker: “Nou heb je me
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laast na een spookgeschiedenis gevraagd.
Daar weet ik er ook nog een van”
(cbak0217). Later zegt hij tegen Bakker:
“Gusteravend skoot me ook nog een mooi
moppie te binne” (cbak0236). Weer wat
later is het: “Ja, jij houdt maar vol. Weet je
niks? Weet je er nog gien íentje?”
(cbak0250).

161 Zie cbak0479, maar woorden van gelijke
strekking gebruikt hij wel vaker.

162 Zie ook het overzicht van J.W. Muller in
Boekenoogen 1949, p.22-29.

163 Interview met S.J. Smit-Engel en W.A.
Engel, 30 september 1996 te Oosterbeek.

164 Het betreft hier Van Heurck &
Boekenoogen 1910.

165 Brief van 1 maart 1913.
166 Brieven van Boekenoogen worden althans

niet bewaard bij de familie Rümke, bij het
Meertens Instituut, de Vereniging Oud
Broek in Waterland, of de Universiteit van
Leiden / de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde (waar wel andere brieven van
Bakker en de kinderboeken van
Boekenoogen bewaard worden).

167 Interview met S.J. Smit-Engel en W.A.
Engel, 30 september 1996 te Oosterbeek
(opname archief pjmi).

168 Zie onder andere de brief van 17 november
1899.

169 Zie bijvoorbeeld de brieven van 2 maart
1900, 29 juli 1901 en 2 april 1903.

170 Zie de brieven van 17-11-1899, 23-10-1903
en 24-5-1904.

171 Over de Collectie Boekenoogen zie Draak
1949.

172 Zie Sinninghe 1943b, 1975a en 1975b.
173 Zie Sinninghe 1943a.
174 Draak 1960, p.3-4.

2. De vertellers en hun repertoires

1 Zie cbak0416, cbak0420 en cbak0545.
2 Vgl. Dégh 1989.
3 Zie cbak0054, cbak0061, cbak0153.

4 Zie cbak0156.
5 Zie cbak0010, cbak0145 en cbak0430.
6 Zie cbak0057, cbak0076, cbak0095,

cbak0097, cbak0098, cbak0103, cbak0104,
cbak0120, cbak0122, cbak0123, cbak0155,
cbak0162, cbak0164, cbak0224.

7 Zie cbak0087.
8 Zie cbak0331. C. Bakker verschaft ons te

weinig informatie om te kunnen uitmaken
om welke zwager het ging. We hebben de
keuze uit vier personen. Ten eerste de
echtgenoot van zijn zus Antje Bakker:
Frederik Hendrik Engel (geboren te
Westzaan in 1872, overleden te Wormer-
veer in 1934). Ten tweede de broer van zijn
echtgenote C.E. de Vries: Jacob de Vries
(overleden te Koog aan de Zaan ca. 1930).
Ten derde de echtgenoot van zijn schoon-
zus Aaltje de Vries: P. Visser (Koog aan de
Zaan). En ten vierde de echtgenoot van zijn
schoonzus Sientje de Vries: de heer Meyer.
(Met dank aan Chr.L. Rümke, Amsterdam).
Elders in de collectie duikt als zegspersoon
éénmaal een J. de Vries op (zie cbak0489);
dit is waarschijnlijk een Broeker informant,
maar het is niet volkomen uitgesloten dat
het de bewuste zwager is.

9 Zie achtereenvolgens cbak0514; cbak0451;
cbak0492, cbak0493; cbak0257, cbak0258,
cbak0259; cbak0158. N.B.: mejuffrouw
Ch. Broek is niet als inwoonster van Broek
in Waterland te traceren in het bevolkings-
register.

10 Zie cbak0547, cbak0554, cbak0349,
cbak0350, cbak0432-cbak0436.

11 Zie cbak0177-cbak0181, cbak0190,
cbak0199, cbak0202 en cbak0203.

12 Zie cbak0177-cbak0180.
13 Bruigom 1980, afb.46. Over Houtman:

bevolkingsregister Broek in Waterland
dl.10, p.117; dl.11, p.93; dl.13, p.272
(Streekarchief Waterland, Purmerend).

14 Aldus P. Groot; interview 28-11-1996,
Broek in Waterland (bandopname archief
mi). Gerrit Lodder (1879-1928) was de
zoon van arbeider Dirk Lodder (geb. 1848)
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en Neeltje Meppen (geb. 1853). Gerrit staat
geregistreerd als melkboer, arbeider en
koopman; hij heeft niet alleen in Broek in
Waterland gewoond, maar ook geruime tijd
in Amsterdam. Bevolkingsregister Broek in
Waterland dl.10, p.120; dl.11, p.87; dl.13,
p.235; dl.21, p.19; Nieuw archief Broek in
Waterland, inv.nr.244, gezinskaarten 1920-
1940 (Streekarchief Waterland, Purmerend).

15 Rümke-Bakker 1991, p.73 en Beishuizen
1916, p.85.

16 Voor de verhalen van de Uitdammer roeier
zie men: cbak0020-cbak0025, cbak0304-
cbak0308 en cbak0352-cbak0364. Voor de
verhalen van de Zuiderwouder roeier:
cbak0170- cbak0175, cbak0182- cbak188
en cbak0260-cbak0265.

17 Zie cbak0170.
18 Zie cbak0183.
19 cbak0025.
20 Zie de catalogus van Sinninghe 1943a.
21 Zie cbak0025.
22 Zie de catalogus van Aarne & Thompson

1964.
23 Zie voor de appelvangproef de catalogus

van Friese volksverhalen van Van der Kooi
1984. Met de vertelling van de Uitdamse
roeier beschikken we nu over een vroege
versie van buiten Friesland.

24 Zie cbak0209-223, 225-239, 243, 247-254,
280-291, 293-302, 309-317, 319-321, 323-
329, 323-329, 332-334, 337-339, 342, 365-
366, 378-379, 389, 394. Voor door Bakker
gepubliceerde versies zie men cbak0523,
529, 540, 550-551, 569.

25 Hierover in een brief van 24 november 1901
aan Boekenoogen.

26 Bruigom 1980, afb. 15 en 48. (N.B.: bij
afbeelding 14 is nog sprake van een me-
vrouw D. Schuurman, maar die dreef een
snoepwinkeltje en haar man reisde de
kermissen af met een schiettent.)

27 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.1, p.163; dl.4, p.90 en 148; dl.10, p.68;
dl.11, p.59; dl.13, p.137; dl.16, p.82 (Streek-
archief Waterland, Purmerend).

28 In Volkskunde 15 (1903), p.232-236 had
Boekenoogen twee sprookjes van Schuur-
man afgedrukt onder de titels: Van den man
die uitging om domme menschen te zoeken,
en Van den man die dacht dat hij gestorven
was. Veel meer sprookjes van Schuurman
werden echter afgedrukt in drie afleverin-
gen van Volkskunde 16 (1904), p.51-54, 94-
103, 138-142. Boekenoogen gaf ze de
volgende titels mee: Van den boerenjongen
die den heer te slim was, Van den os die
burgemeester werd, De dankbare doode,
Van de gehoorzame vrouw, Vijf in één klap,
Van drie matrozen, Van een gebochelden
prins, en Van den boer die kon waarzeggen.
Aangenomen mag worden dat Schuurman
van de in 1903 en begin 1904 gepubliceerde
sprookjes een overdruk wilde hebben.

29 Zie cbak0252.
30 Zie de brieven van 2 oktober 1901, novem-

ber 1901, 22 december 1901, 25 april 1902, 2
april 1903 en 1 mei 1903.

31 Zie ook Dekker 1992, p.68.
32 Zie cbak0250.
33 Aarne & Thompson 1964, Sinninghe 1943a,

Van der Kooi 1984 en Brunvand 1994. Voor
een overzicht van de typenummers zie men
het Register op verhaaltypen achterin.

34 Zie resp. cbak0248, cbak0222, cbak0366,
cbak0253 en cbak0218.

35 Van der Kooi 1993, p.161-162.
36 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997,

p.191-194, 323-327, 252-253, 339-344. Zie
voor de sprookjes van Schuurman resp.
cbak0253, cbak0252, cbak0329 en
cbak0218.

37 Zie cbak0283.
38 Zie cbak0378 en cbak0379.
39 cbak0323.
40 Namelijk cbak0216, cbak0217, cbak0221,

cbak0231, cbak0232, cbak0234, cbak0235,
cbak0289, cbak0312 en cbak0328. In
cbak0234 lijkt overigens een kiem aanwezig
van at 955, The Robber Bridegroom, maar
ditmaal laat Schuurmans geheugen hem in
de steek en verontschuldigt hij zich dat hij
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een deel van de plot vergeten is.
41 Zie cbak0235.
42 cbak0320.
43 cbak0298.
44 cbak0218.
45 cbak0228.
46 Zie resp. cbak0219, cbak0316, cbak0324,

cbak0313, cbak0319 en cbak0311.
47 cbak0229, cbak0286, cbak0333 en

cbak0334.
48 cbak0286.
49 cbak0334.
50 Sprookjes als at 676, at 750A, at 921, at

922, at 939A, at 952 en at 954 worden
door hem langs de lijnen der traditie
verteld.

51 cbak0337.
52 Vgl. ook de Friese versies van at 1561 bij

Van der Kooi 1984, p.493.
53 cbak0302.
54 cbak0309.
55 Zie Dekker, Van der Kooi en Meder 1997,

p.84-88; Boekenoogen 1909, p.153-157. Het
door C. Bakker opgetekende sprookje is
nadien in een tamelijk literaire bewerking
gepubliceerd door G.J. Boekenoogen en
J.R.W. Sinninghe. De kanttekening van
Boekenoogen dat de vertelling al voorkomt
in het 17e-eeuwse volksboek Kleyn Kobisje
alias Koningh sonder Onderzaten, heeft
Sinninghe er kennelijk toe gebracht om de
hoofdpersoon in zijn bewerking de naam
Kobusje te geven. Het meest opmerkelijke
(en kwalijke) in de bewerking van
Sinninghe is, dat hij het motief van het
schilderij met Maria en Jezus wegwerkt.
Het vijandelijke leger slaat nu louter op de
vlucht omdat er één militair te paard komt
aanstormen die volgens een gerucht de
reputatie heeft een geweldenaar te zijn. Kon
het religieuze motief in de ogen van de
katholieke Sinninghe niet door de beugel?
Zie nog Boekenoogen 1904, p.100-103 en
Sinninghe 1978, p.33-36.

56 Meder & Venbrux 1999a.
57 Vgl. Dégh 1989, p.87-90, 115, 166, 172-175;

Enzyklopädie des Märchens 4, kol.326-327.
58 Zie resp. cbak0338, cbak0314, cbak0294,

cbak0233 en cbak0210.
59 Zie resp. cbak0250, cbak0339, cbak0223,

cbak0230 en cbak0288.
60 Zie cbak0156.
61 Zie cbak0338.
62 Zie cbak0213, cbak0225 en cbak0332.

Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
63 Zie cbak0212.
64 Zie cbak0281 en cbak0282.
65 Zie cbak0295, en in verband hiermee ook

cbak0529 en cbak0015. Dat de geschiedenis
zich ten huize van Jurriaan Hofman heeft
afgespeeld blijkt uit de gepubliceerde versie
cbak0529. Van Jurriaan Hofman zijn de
volgende gegevens bekend: landman,
veehouder, geb. 27 sept. 1852 te Broek in
Waterland. Getrouwd met Johanne Slegt
(1833-1881) en Aagje Vlam (geb.1860).
Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.2,
p.226; dl.4, p.51; dl.5, p.45; dl.10, p.84; dl.
11, p.79; dl.13, p.193; dl.15, p.106 (Streek-
archief Waterland, Purmerend). Jurriaan
Hofman woonde aan het Zuideinde 3; zie
Bruigom 1980b, afb. 64.

66 In enkele gevallen zou men overigens
kunnen twisten over de vraag of we met
sagen of sprookjes te maken hebben. De
verhalen die in verband worden gebracht
met een duidelijk omschreven persoon,
plaats en/of tijd zijn hier als sage aange-
merkt.

67 cbak0221.
68 cbak0215.
69 cbak0365.
70 cbak0289.
71 cbak0214. Over ’t Hoen, Platte Thijs en de

Achtkante Boer in het volgende hoofdstuk
meer.

72 Rümke-Bakker 1991, p.7 en 9; Bruigom
1973, p.98.

73 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.1, p.159; dl.4., p.145; dl.5, p.129; dl.9,
p.19; dl.10, p.58; dl.11, p.27; dl.13, p.29;
dl.16, p.2. Ook Nieuw archief Broek in
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Waterland, inv. nr.244, gezinskaarten 1920-
1940 (Streekarchief Waterland, Purmerend).

74 Bakker 1922a, p.90, 100, 273 en 279-280.
75 Bakker 1922a, p.281.
76 Zie cbak0453.
77 Zie cbak0454.
78 Zie cbak0458 en vgl. i.v.m. de familie

Bierdrager ook nog cbak0013 en cbak0014.
In het laatste verhaal wordt de heks
Pietertje Huisman als schuldige aangewe-
zen.

79 Hun ouders zijn Jan Bierdrager (visser,
1805-1866) en Gerritje Mol (1804-1874).
Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.1,
p.80; dl.4, p.76; dl.5, p.67 en 109; dl.10, p.34;
dl.11, p.37 en 63; dl.13, p.72 en 151a; dl.15,
p.19.

80 Zie vorige noot en Bruigom 1980b, afb.14
en 50.

81 Zie cbak0455 en vgl. cbak0598.
82 Zie cbak0429.
83 Zie cbak0410.
84 Bruigom 1980, afb.67.
85 Bevolkingsregister Broek in Waterland,

dl.4, p.42; dl.5, p.74; dl.5, p.52; dl.7, p.2;
dl.9, p.9 en 10; dl.10, p.45 en 81; dl.11, p.65,
dl.13, p.155; dl.15, p.123; dl.18, p. 15;
Nieuw Archief Broek in Waterland, inv.
nr.243, gezinskaarten 1920-1940 (Streek-
archief Waterland, Purmerend).

86 cbak0318.
87 Lucas 23:31: ‘Want indien zij dit doen aan

het groene hout, wat zal met het dorre
geschieden?’ Bijbel 1978, Nieuwe Testa-
ment p.81.

88 Zie voor meer informatie, ook over de vele
varianten en de distributie ervan: Dekker,
Van der Kooi & Meder 1997, p.221-225.

89 Van der Kooi 1984, p.595, Pleij 1979, p.185-
186 en Van der Molen 1963. Van het schip
wordt ook wel verteld, dat het op de
Zuiderzee verzeild was geraakt. Bij het
keren sloeg de boegspriet de spits van de
kerktoren van Ransdorp (N-H) af, en zo is
Ransdorp aan zijn stompe toren gekomen;
Van der Molen 1963, p.484. Het verhaal van

het Grote Schip Sinternuiten is bekend in
Friesland, Groningen, Noord-Holland,
Zuid-Holland en het Zuiderzee-gebied;
idem, p.483. Zie ook nog Dekker, Van der
Kooi & Meder 1997, p.320-323.

90 Zie cbak0395.
91 Bevolkingsregister Broek in Waterland

dl.13, p.363 en dl.16, p.144 (Streekarchief
Waterland, Purmerend).

92 Bakker 1922a, p.87-88.
93 Zie cbak0396.
94 Hierover Uther 1993.
95 Zie cbak0395.
96 Zie Dekker, Van der Kooi & Meder 1997,

p.69-74.
97 Zie cbak0398.
98 Zie cbak0399.
99 Zie ook Dekker, Van der Kooi & Meder

1997, p.246-252.
100 Zie cbak0397.
101 Zie Dekker, Van der Kooi & Meder 1997,

p.313-315.
102 Rümke-Bakker 1991, p.88.
103 Bevolkingsregeister Broek in Waterland,

dl.10, p.38; dl.11, p.41; dl.13, p.84; dl.16,
p.73 (Streekarchief Waterland, Purmerend).
De wijziging voor het eerst in dl.13, p.84.

104 Interview P. Groot, 28 november 1996
(Broek in Waterland); zie pgroot12.

105 Zie cbak0246.
106 Zie over de sage van de meermin van

Westenschouwen Ter Laan 1949, p.465,
Beekman 1995, Geldof 1979, p.13-22,
Sinninghe 1933, p.5-9, Sliggers 1977, p.42-
46.

107 Zie cbak0244.
108 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997,

p.133-136.
109 Zie cbak0292.
110 Zie cbak0081.
111 Zie cbak0245.
112 Zie cbak0082.
113 Boekenoogen 1901-1902, p.241-242,

Sinninghe 1933, p.342-344, Sinninghe 1978,
p.216-218.

114 Zie hierover Van Zeggelaar 1902, p.377-380;
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ook Sinninghe 1965, p.254.
115 Zie cbak0421.
116 Bevolkingsregister Broek in Waterland,

dl.1, p.126; dl.2, p.319; dl.3, p.438; dl.4,
p.116; dl.9, p.8; dl.10, p.53; dl.11, p.51;
dl.13, p.108; dl.15, p.59 (Streekarchief
Waterland, Purmerend).

117 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.3, p.438 en 442; dl.8, p.16; dl.12, p.19a;
dl.14, p.170; dl. 17, p.171 (Streekarchief
Waterland, Purmerend).

118 Het woord “mejuffrouw” was in Waterland
niet gereserveerd voor ongehuwde jonge
meisjes; ook oude mevrouwen konden
aangeduid worden als mejuffrouw.

119 Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.2,
p.219; dl.5, p.37; dl.5, p.105; dl.10, p.28;
dl.11, p.32 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

120 Zie cbak0421; later in 1911 door een
anonymus nog eens verteld; zie cbak0452.

121 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.5, p.91; dl.9, p.2; dl.10, p.106; dl.11, p.88;
dl.13, p.239; dl.15, p.34; Broek in Waterland
Nieuw Archief, onv. nr.242, gezinskaarten
1920-1940 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

122 Zie cbak0422.
123 Van Kemenade & Spapens 1993, p.20; vgl.

ook Van der Molen 1979, p.181.
124 Bevolkingsregister Broek in Waterland,

dl.1, p.33; dl.4, p.16 en 30; dl.10, p.14; dl.11,
p.17; dl. 13, p.25; dl.16, p.139; Broek in
Waterland, Nieuw Archief, inv. nr.242,
Gezinskaarten 1920-1940 (Streekarchief
Waterland, Purmerend).

125 Zie cbak0490.
126 Zie cbak0487 en cbak0491.
127 cbak0489.
128 Bevolkingsregister Broek in Waterland,

dl.13, p.304; dl.16, p.154; dl.19, p.28; dl.20,
p.29; Nieuw Archief Broek in Waterland,
inv.nr.246, gezinskaarten 1920-1940
(Streekarchief Waterland, Purmerend). Het
mag overigens ook niet volkomen worden
uitgesloten dat Bakker met J. de Vries doelt

op zijn zwager Jacob.
129 Zie cbak0335 en cbak0336.
130 Het is echter niet volledig uitgesloten dat de

doopsgezinde Bakker doelt op de doopsge-
zinde dominee E.M. ten Cate uit
Monnikendam, die af en toe bij hem op
bezoek kwam. Dit was evenwel niet de
dominee bij wie het gezin Bakker ter kerke
ging.

131 Bevolkingsregister Broek in Waterland
dl.13, p.100 en dl.15, p.55 (Streekarchief
Waterland, Purmerend). Wat Cremers
voorganger betreft: dominee Lambertus
Christiaan ten Bruggenkate (geboren te
Almelo op 9 augustus 1839) was op 23
oktober 1886 vanuit het Noordhollandse
Oosthuizen naar Broek gekomen. Hij was
getrouwd met Maria Cornelia Spruijt, een
Brabantse, geboortig uit Klundert (25-2-
1843). Dominee Ten Bruggenkate heeft het
ambt van Nederlands Hervormd dominee
uitgeoefend tot 18 oktober 1898, waarna hij
met zijn gezin naar Utrecht is vertrokken.
Bevolkingsregister Broek in Waterland
dl.10, p.49; dl.11, p.48; dl.13, p.100 (Streek-
archief Waterland, Purmerend).

132 Zie cbak0024, cbak0034, cbak0043 en
cbak0239.

133 Zie cbak0415 en de gepubliceerde versie
cbak0532.

134 Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.2,
p.34; dl.14, p.164; dl.14, 175; dl.17, p.148
(Streekarchief Waterland, Purmerend).

135 Begrijp: een bevalling doen bij een 36-jarige
vrouw, die voor de eerste keer moet
bevallen.

136 Begrijp: de echtgenoot.
137 Zie cbak0465.
138 Bevolkingsregister Broek in Waterland,

dl.6, p.17; dl.9, p.16; dl.12, p.9 en 11; dl.14,
p.11 en 30; dl.17, p.77, 79 en 113; Broek in
Waterland, Nieuw archief, inv. nr.244,
gezinskaarten 1920-1940 (Streekarchief
Waterland, Purmerend).

139 Mededeling van zijn achterkleinzoon Jan
Lof (geb. 1962) uit Broek in Waterland.
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140 Zie cbak0468 en cbak0480.
141 cbak0478.
142 Zie cbak0470.
143 cbak0469 en cbak0471.
144 cbak0465.
145 cbak0481.
146 cbak0472.
147 cbak0473.
148 Zie cbak0474: volgens deze versie is Jan

Lof zelf geen getuige geweest van de
gebeurtenissen. Degenen die de heks
betrappen duidt hij aan met “ze”. Opmer-
kelijk is nu dat Bakker in 1922 de gepubli-
ceerde sage zo formuleert alsof Jan Lof wel
bij het gebeurde aanwezig geweest is: nu is
er sprake van “we”. Zie cbak0600 en
Bakker 1922a, p.280-281.

149 De situatie is vergelijkbaar met de manier
waarop sommige vertellers reageren als men
naar moderne sagen (urban legends) vraagt:
“Dat is geen verhaal, dat is echt waar!”

150 De Vries 1979, p.143.
151 Zie Jaarsma 1952 en 1987.
152 Zie cbak0482.
153 Zie cbak0486.
154 cbak0466.
155 cbak0467.
156 cbak0476.
157 cbak0477.
158 cbak0479.
159 Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.3,

p.389; dl.6, p.52, 56 en 57; dl.12, p.12; dl.14,
p.21; dl.17, p.63; Broek in Waterland,
Nieuw archief, inv.nr.244, gezinskaarten
1920-1940 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

160 cbak0444.
161 Bevolkingsregister Beets, dl.2, p.70 en 71

(Streekarchief Waterland, Purmerend).
162 Brief 7 november 1901 aan Boekenoogen.
163 cbak0269.
164 Zie cbak0270 tot en met cbak0279.
165 cbak0273.
166 cbak0275.
167 Zie naast de verwijzingen bij Sinninghe

1943a ook nog Poortinga 1979, p. 121 en de

collectie Jaarsma, verslag 5, verhaal 2 en
verslag 8, verhaal 11 (archief mi).

168 Zie Frazer 1951, deel 1, p.60-69 over
voodoo-praktijken in Japan, China,
Australië, Birma, Afrika, India, de Arabi-
sche wereld, Egypte en Babylon. In het
moderne Schotland ziet Fraser de praktijk
ook opduiken: “To kill a person whom he
hates, a modern Highlander will still make a
rude clay image of him, called a corp chre or
corp chreadh (‘clay body’), stick it full of
pins, nails, and broken bits of glass, and
then place it in a running stream with its
head to the current. As every pin is thrust
into the figure an incantation is uttered, and
the person represented feels a pain in the
corresponding part of his body. If the
intention is to make him die a lingering
death, the operator is careful to stick no
pins into the region of the heart, whereas he
thrusts them into that region deliberately if
he desires to rid himself of the enemy at
once.” (p.68).

169 Biedermann 1973, p.94-96.
170 cbak0276 en cbak0277.
171 cbak0330.
172 Zie respectievelijk cbak0255, cbak0256 en

cbak0340, en Van der Kooi 1984.
173 Zie cbak0181.
174 Brief 1 november 1902. Somnambule:

letterlijk betekent het slaapwandelaar (maar
het begrip wordt ook gebruikt voor mensen
die in een (hypnotische) trance-slaap over
paragnostische vermogens beschikken).
Katalepsie: een verstijving in de spieren die
gepaard gaat met gevoelloosheid en die
doorgaans optreedt bij een verlaagde
bewustzijnsgraad. De toestand kan kunst-
matig worden opgeroepen via hypnose,
maar kan ook het gevolg zijn van hysterie,
schizofrenie of een ontsteking van het
hersenweefsel.
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3. De collectie volksvertellingen

1 Zie ook Draak 1949.
2 Draak 1960, p.3-4.
3 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p.8-

10.
4 Zie cbak0078.
5 Van der Kooi 1993, p.161-162.
6 Men zie ook het register op verhaaltypen

achterin dit boek.
7 Zie ook het register op verhaaltypen

achterin dit boek.
8 Het rijmpje aan het slot stond al wel

opgenomen in een verzameling spreek-
woorden van P.C. Scheltema uit 1826-1831,
maar de oudste volledige vertelling dateert
uit 1947. Zie Van der Kooi 1984, p.303-304
en 673-674.

9 cbak0220.
10 cbak0290.
11 cbak0028.
12 Bakker 1928a, p.4.
13 Aarne & Thompson 1964, p.172.
14 Zie cbak0072, cbak0140, cbak0399. Over

dit sprookjestype ook Dekker, Van der
Kooi & Meder 1997, p.246-252.

15 In een brief van 2 oktober 1899 aan
Boekenoogen verklaart C. Bakker dat een
kijkkastje met spiegel wel een ‘spulletje van
cecilia’ genoemd werd.

16 cbak0143.
17 Dekker, Van der Kooi, Meder 1997, p.430-

432.
18 Sinninghe 1943c, p.47.
19 cbak0083.
20 cbak0366.
21 Zie ook Dekker, Van der Kooi & Meder

1997, p.411-415.
22 Zie cbak0222, cbak0390, cbak0477.
23 cbak0384.
24 Zie hierover ook Dekker, Van der Kooi &

Meder 1997, p.147-149.
25 Zie cbak0002, cbak0003, cbak0142,

cbak0146.
26 Zie cbak0091, cbak0429, cbak0492,

cbak0493, cbak0498.

27 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997,
p.221-225.

28 cbak0420.
29 Zie over de benaderingswijzen en interpre-

taties ook Dekker, Van der Kooi en Meder
1997, p.15-25. Zie ook Clerkx 1992 en
Dekker 1993.

30 Vgl. Holbek 1987, p.604-606.
31 cbak0291. Zie voor een vergelijkbaar

verhaal over diefstal uit noodzaak
cbak0287: Een timmerman wordt langdurig
ziek. Zijn gezin vervalt tot armoede en ze
moeten alles verkopen. Als de timmerman
weer beter is, kan hij geen werk meer
vinden. Noodgedwongen berooft hij ’s
avonds op een stille gracht een heer, maar
hij neemt uit diens portemonnee slechts
twee gulden. De heer achtervolgt de
timmerman stiekem en ziet dat hij voor het
geld een roggebrood gaat kopen. De
volgende dag laat de heer de timmerman
ontbieden door een knecht. De timmerman
biecht zijn noodsituatie op. De heer leent
hem een handkar waarmee hij handel kan
drijven. En zo is de timmerman er weer
bovenop gekomen.

32 cbak0316.
33 cbak0315.
34 cbak0320.
35 cbak0218, cbak0352, cbak0384.
36 cbak0298.
37 Zie hierover Uther 1993 en Dekker, Van

der Kooi & Meder 1997, p.69-74.
38 cbak0396.
39 Vgl. Sinninghe 1965, p.250 e.v.
40 cbak0289
41 Encyclopedie van de Zaanstreek 1991, dl.1,

p.665.
42 Encyclopedie van de Zaanstreek 1991, dl.1,

p.328.
43 Encyclopedie van de Zaanstreek 1991, dl.1,

p.666.
44 Honig 1849, deel 1, p.116-118 en 125; zie

ook nog Van Zeggelaar 1902, p.142-144.
45 Al vertelt deze auteur het verhaal naar eigen

zeggen ook al in zijn Romantische
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Tafereelen: 2de deel, bl.17-22.
46 cbak0214.
47 Van der Kooi 1981, p.86-88.
48 Van der Kooi 1981, p.88-90.
49 Van der Kooi 1981, p.92.
50 Boekenoogen (1907-1908), p.22-24;

Sinninghe 1947a.
51 Van der Kooi 1982, p.43.
52 Dekker, Van der Kooi en Meder 1997, p.67.
53 Röhrich 1988, p.366.
54 Van den Berg 1994, p.253; Röhrich 1988,

p.364.
55 Röhrich 1988, p.366. Onder andere

Rooijakkers 1994, p.79 pleit ervoor om in
plaats van ‘volksgeloof’ te spreken van
‘devotie’ en ‘religieuze volks-cultuur’.
Niettemin lijkt mij het begrip ‘volksgeloof’
bruikbaar zolang associaties met ‘onchriste-
lijk bijgeloof in de laagste bevolkings-
kringen’ achterwege blijven.

56 De zogenaamde ‘moderne sagen’ (‘urban
legends’, stadssagen) vervullen nog
hedentendage dezelfde functie. Zie ook
Röhrich 1988, p.368-369.

57 Dégh & Vázsonyi 1976. Vgl. ook nog
Dekker 1987, p.244-245.

58 Over de betrekkelijkheid van verklarende
begrippen als ‘hedendaags’ en ‘traditioneel’,
en ‘stad’ en ‘platteland’ zie echter ook
Meder & Venbrux 1999b.

59 Zie cbak0310.
60 Brunvand 1994, p.339. In de Volksverhalen-

bank opgenomen als type brun 06100.
61 Burger 1993, p.90; ook een tweede versie op

p.91. Zie ook nog Portnoy 1992, p.138 en
Brunvand 1986, p.188-191.

62 cbak0468.
63 Voor een uitgebreide studie van het

fenomeen zie Hufford 1982. In een nog
ongepubliceerde lezing heeft Donald Ward
op het congres van de International Society
for Folk Narrative Research, te Göttingen
in 1998, betoogd dat het ‘Old Hag’-
verschijnsel met name kan optreden als de
psyche een signaal wil afgeven in tijden van
mentale problemen. N.B.: wellicht handelt

het verhaal over Alida Moezereen
(cbak0045) in essentie over een gelijkaardig
verschijnsel.

64 Over dit onderwerp heeft Bakker ook zelf
gepubliceerd; zie Bakker 1903, met name
p.683-691. Vgl. ook Bakker 1922a, p.95-102
en 1928a.

65 Deze gebruiken kwamen rond 1900
blijkens onderzocht sagenmateriaal ver-
spreid over heel Nederland voor; Dekker
1987, p.246.

66 Ook dit fenomeen treffen we in het
sagenmateriaal van rond 1900 nog regelma-
tig aan; Dekker 1987, p. 247.

67 Zie Dekker 1987, p.246.
68 Zie hierna: als Bakker opmerkt dat Grietje

Holleman “niet altijd gelijk had”, lijkt de
formulering toch ruimte open te laten voor
de keren dat zij wél gelijk had.

69 Rümke-Bakker 1991, p.79-80. Overigens
komt het laatste deel van het verhaal van
Rümke-Bakker nergens zo in de door
Bakker verzamelde verhalen voor. Er lijkt
hier sprake te zijn van een contaminatie,
waarin feiten en geruchten dooreen zijn
geraakt. Het verhaal vertoont wel zekere
gelijkenis met de volgende sagen: cbak0170
(niet twee boerenknechten, maar één vrijer
legt een doek over het hoofd van de kol),
cbak0445 (een schipper en zijn knecht
sjouwen met een bewusteloze kol, maar
leggen geen doek over haar hoofd),
cbak0453 (een kol krijgt een doek over haar
hoofd en overlijdt daardoor), cbak0473
(moeder en dochter zijn beide kollen; de
vrijer legt doeken over hun hoofden; het
meisje komt tijdig bij, maar de moeder
overlijdt). Dat de kol een oud vrouwtje uit
Zuiderwoude is, zou erop kunnen duiden
dat Mie Lodder-Roele bedoeld wordt (zie
hierna). Over haar zijn echter geen verhalen
bekend dat zij mensen ziek maakte.

70 Bakker 1922a, p.273.
71 Zie Dekker 1987, p.247 en 249-250.
72 Bakker 1922a, p.272.
73 Zie cbak0204.
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74 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.1, p.155; dl.2, p.193 en 216; dl.4, p.142;
dl.10, p.39; dl.11, p.27; dl.13, p.47. Zie ook
Bakker 1922a, p.272.

75 Kwaal waarbij de oogleden zich naar buiten
keren.

76 Bakker 1922a, p.269-270.
77 Overigens spreken de gegevens in het

bevolkingsregister van Broek In Waterland
elkaar soms tegen: er wordt namelijk ook
wel gemeld dat Mie Roele is geboren op 8
december 1827 te Nieuwendam. Dat het
bevolkingsregister door de jaren heen soms
inconsequente informatie bevat, is een
vaker voorkomend verschijnsel.

78 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.3, p.355, 359, 367, 387 en 397; dl.6, p.15;
dl.12, p.19; dl.14, p.28; dl.17, p.96; Bevol-
kingsregister Marken (Streekarchief
Waterland, Purmerend). De vrouw uit
Zuiderwoude die Mie Roele aflegde wordt
door C. Bakker aangeduid als “vrouw De
Boer” (cbak0438, cbak0439), maar ook als
“vrouw D. de Boer” (cbak0443) en “de
vrouw van D. de Boer” (cbak0438),
daarmee dus refererend aan de naam van
haar echtgenoot. Voluit heet de vrouw
Grietje de Boer-Punt. Grietje Punt stamt
uit een Nederlands hervormd gezin, en is de
dochter van weduwe Trijntje Buitenhuis
(geboren te Zunderdorp; 1810-1868), die
een bouwbedrijf van haar echtgenoot Punt
had geërfd. Grietje Punt is getrouwd met
Dirk de Boer (geboren in 1831 te
Zuiderwoude), die in het bevolkingsregister
eerst als “watermolenaar” staat geregis-
treerd, en later als “arbeider”. Het gezin De
Boer is bijzonder kinderrijk en in hun huis
krijgen ook nog diverse inwonenden
onderdak. Over het afleggen van Mie Roele
gaan cbak0443 en cbak0595. Zie ook
Bakker 1922a, p.269, 278 en 280-281 waarin
de afgelegde kol wordt geïdentificeerd als
Mie Roele. Informatie over Grietje de Boer-
Punt is afkomstig uit Bevolkingsregister
Broek in Waterland dl.2, p.294; dl.3, p.340;

dl.4, p.152; dl.6, p.3; dl.12, p.61; dl.14, p.81;
dl.17, p.14 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

79 Zie cbak0273.
80 Bevolkingsregister Beets, dl.4, p.287

(Streekarchief Waterland, Purmerend).
81 Zie ook Dekker 1987, p.254 over de vraag

waarom vaker vrouwen van hekserij
worden verdacht: “Een frequent motief is
de belangstelling van heksen voor de
gezondheid van mensen en vooral van
kinderen. Bij geboorte en ziekte komen zij
naar het kind kijken en in het algemeen
blijken zij veel meer dan tovenaars contact
te zoeken met kinderen. Dit lijkt mij geen
literair verzinsel te zijn. Vrouwen hebben,
mogelijk voor een deel ten gevolge van de
rolverdeling tussen man en vrouw en hun
positie in onze maatschappij, in het alge-
meen gesproken meer belangstelling voor
het persoonlijk wel en wee van de mensen
in hun omgeving dan mannen. Het ligt voor
de hand dat men alleen al hierdoor bij het
zoeken van de oorzaken van een tegenslag
vaker bij vrouwen dan bij mannen terecht-
kwam.”

82 Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.2, p.250, dl.5, p.51 (Streekarchief Water-
land, Purmerend); Bakker 1922a, p.269;
Bruigom 1980, afb.67.

83 Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.2,
p.194; dl.5, p.16 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

84 Bakker 1922a, p.97.
85 Zie ook hierna over Bakkers opmerkingen

omtrent de erfelijke belasting van heksen en
de gelovers aan hekserij et cetera.

86 Zie cbak0407.
87 Zie ook Niemeijer 1976.
88 Het bevolkingsregister van Broek in

Waterland bestaat voornamelijk uit
tussentijdse inventarisaties van de samen-
stelling van gezinnen en de bewoning van
huizen. Gezinskaarten sommen achtereen-
volgens op: het hoofd van het gezin
(meestal de kostwinnende echtgenoot), de
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partner (meestal de echtgenote), de thuis-
wonende nog levende kinderen, en de
inwonende familieleden. De registraties per
huis administreren wie er in welk deel van
een woonhuis leven. Dit levert regelmatig
een opsomming van verschillende gezinnen
en eventueel hun knechten of dienstbodes
op. In beide gevallen tellen uitwonende
kinderen niet mee.

89 Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.3,
p.437; dl. 8, p.15 en 30; dl.12, p.10a (Streek-
archief Waterland, Purmerend).

90 Dekker 1987, p.247 stelt vast dat de
verhouding tussen heksen en tovenaars
globaal 3:1 bedraagt.

91 Vgl. Dekker 1987, p.248-249.
92 Zie cbak0208 en cbak0591. Vgl. ook

Dekker 1987, p.254 over het aspect van
indruk maken op de omgeving.

93 Dekker 1987, p.250-251, 253-254.
94 Vgl. Dekker 1987, p. 251.
95 cbak0015
96 cbak0372.
97 Bakker 1922a, p.276.
98 Bakker 1922a, p.276-277.
99 Interview S.J. Smit-Engel en W.A. Engel, 30

september 1996 te Oosterbeek.
100 Bakker 1924c.
101 Zie cbak0016, cbak0046, cbak0151,

cbak0158, cbak0171, cbak0376, cbak0470,
cbak0478.

102 cbak0470.
103 cbak0478.
104 cbak0016 en cbak0007.
105 cbak0027.
106 cbak0029.
107 Resp. cbak0202, cbak0203, cbak0259,

cbak0195, cbak0349.
108 cbak0414.
109 cbak0413.
110 Zie cbak0004, cbak0006, cbak0007,

cbak0015 en daarbij horend cbak0295,
cbak0030, cbak0031 en cbak0033.

111 cbak0500.
112 Resp. cbak0392, cbak0428, cbak0463,

cbak0042, cbak0418, cbak0375.

113 cbak0440.
114 cbak0441.
115 Resp. cbak0401, cbak0047 en cbak0433.
116 De interpretatie van deze sage is overigens

niet helemaal zeker. Het is ook denkbaar
dat de moraal van dit verhaal is dat de
mannen gestraft worden voor hun uitda-
gende, zondige gedrag.

117 Resp. cbak0495, cbak0186, cbak0184 en
cbak0373. Vgl. ook nog cbak0374 waarin
een kat met vurige ogen wordt waargeno-
men en een zware bons op het huis wordt
gehoord: het is een voorteken van de dood
van de schoonvader.

118 sinsag 0001, “Hier ist die Zeit, wo ist der
Mann?”

119 Zie cbak0305, cbak0318, cbak0402,
cbak0483.

120 Hierover ook Ranke 1971.
121 Gerding, Wezelman & Bierman 1995,

Nanninga 1996a, Nanninga 1996b.
122 Vgl. hierover ook Dégh 1989, p.121-130.
123 cbak0465.
124 De gebedsgenezers blijven hier buiten

beschouwing.
125 Hierover ook Dekker 1987, p.249 voor wat

betreft andere verhaalcorpora, opgetekend
in de 2e helft van de 20e eeuw, maar
teruggrijpend op de periode ca. 1870-1920.

126 Dekker 1987, p.247. Het betreft hier wel
steeds optekeningen uit de tweede helft van
de 20e eeuw, bij vertellers die verhalen
vertellen uit hun jeugd, d.i. de periode ca.
1870-1920. Als mogelijke verklaring voor
het verschil tussen de heks en de tovenaar
wijst Dekker op p.254 op de traditionele
rolverdeling, waarin vrouwen meer dan
mannen belangstelling tonen voor de
gezondheid van mensen en in het bijzonder
kinderen. Vrouwen konden door die
belangstelling ook sneller onder de verden-
king komen te staan de patiënten zelf ziek
te hebben gemaakt.

127 Dekker 1987, p.247.
128 Respectievelijk cbak0488, cbak0465,

cbak0400, cbak0279.
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129 Zie resp. cbak0296, cbak0365, cbak0462,
cbak0444, cbak0025, cbak0173.

130 cbak0190. In de catalogus van Sinninghe
1943a komt deze sage maar eenmaal voor
(sinsag 687), namelijk in de collectie
Bakker.

131 cbak0271.
132 cbak0249. Geboren 1816 te Zuiderwoude,

overleden 7 augustus 1857; Bevolkingsre-
gister Broek in Waterland, dl.2, p.253
(Streekarchief Waterland).

133 cbak0430.
134 Waarschijnlijk een familielid van Schuur-

mans moeder Maretje Stroo, mogelijk haar
vader of grootvader.

135 cbak0281, cbak0282.
136 Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.3,

p.449; dl.6, p.10; dl.7, p.24; dl.12, p.49;
dl.14, p.68 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

137 cbak0264.
138 cbak0265.
139 Resp. cbak0346, cbak0188, cbak0343.
140 Sinninghe 1947b, p.72.
141 Zie resp. cbak0430, cbak0032, cbak0193,

cbak0194
142 Sinninghe 1975a, p.8-9.
143 Zie resp. cbak0277, cbak0180, cbak0276,

cbak0201, cbak0177, cbak0178 en
cbak0179.

144 Volkskundevragenlijst nr.37 (1953),
formulier E56 (archief mi).

145 cbak0400.
146 Dokter Bakker zal vanuit zijn professie

waarschijnlijk de diagnose van een griep-
besmetting o.i.d. hebben gesteld.

147 Vgl. ook Dekker 1987, p.254.
148 Ditzelfde gaat op voor andere verhaal-

corpora; Dekker 1987, p.251.
149 Dit beeld strookt goed met het beeld dat

ook uit andere collecties spreekt. Dekker
1987, p.249 hierover: “Kenmerkend voor de
tovenaars is niet het verrichten van schade-
lijke toverij, maar van allerlei kunststukjes
die niet al te bedreigend zijn voor hun
omgeving. Belangrijke magische handelin-

gen zijn onder andere het snel doen
verrichten van zware, langdurige werk-
zaamheden zoals meststrooien en schoven-
binden, het tevoorschijn toveren van dieren
en drank, het vastzetten van mensen, vooral
als deze iets gedaan hebben wat een
tovenaar niet zint. Hij doet dat vaak alleen
maar om zo even zijn macht te laten voelen.
De toverkunst van tovenaars wordt dus in
het algemeen ten eigen bate aangewend en
verlicht en veraangenaamt hun leven.
Tovenaars gaan er tegenover hun eigen
omgeving dan ook vaak prat op iets te
kunnen.”

150 Lodder 1996.
151 Dekker 1997, Schmidt 1986, Verberckmoes

1998, Salman 1999, p.190-199.
152 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p.84-

88.
153 Dekker & Roodenburg 1991.
154 Hierover ook Dekker 1997, p.10-11.
155 Zie resp. cbak0104, cbak0105, cbak0164,

cbak0224, cbak0451.
156 cbak0236; bij Aarne-Thompson geregis-

treerd als at 1539, Cleverness and
Gullibility.

157 cbak0365.
158 cbak0486.
159 cbak0422; at 750a, The Wishes.
160 cbak0213; at 1735, “Who Gives his Own

Goods shall Receive it Back Tenfold”.
161 cbak0286.
162 Verberckmoes 1998, p.138.
163 cbak0106.
164 Zie Maas 1996, Charité 1989, dl.3, p.362-

364, Sesam 4, p.787 en Romein 1976, p.158.
165 cbak0103.
166 Het betreft een vertolking van de Friese

mollenvanger en verteller Anders Bijma
(1890-1977) van het sprookjestype vdk
1545c*, Uiteletuit. Verteld te Boelenslaan
op 24 november 1971, opgetekend door
verzamelaar Ype Poortinga (transcriptie
archief Fryske Akademy, in bruikleen bij
het Frysk Letterkundig Museum en
Dokumintaesjesintrum te Leeuwarden).
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Tekst in Volksverhalenbank mi: abijma26.
167 cbak0161.
168 cbak0162.
169 cbak0121.
170 cbak0061.
171 Brief aan Boekenoogen, 2 oktober 1901.

Letterlijk schrijft Bakker: “Ook de mop
van mij van prof. Olivier was hier bekend
doch niet als een professor maar als een
boer Olivier.”

172 cbak0114.
173 cbak0095.
174 cbak0113.
175 cbak0128.
176 cbak0109.
177 Vgl. Kuipers 1997, p.29.
178 cbak0065.
179 cbak0060.
180 Zie hierover Dekker, Van der Kooi &

Meder 1997, p.115-117. Nota Bene: een
gelijkaardige mop wordt thans wel verteld
over Turken, die het Nederlands nog niet
beheersen.

181 cbak0156.
182 Hans Hannekemaaijers kluchtige lotgeval-

len 1978, p.45-46 en 39-40. Zie ook Dekker,
Van der Kooi & Meder 1997, p.210-212.

183 cbak0165. Verteller onbekend.
184 cbak0136. Verteller onbekend.
185 cbak0108. Verteller onbekend.
186 cbak0164.
187 cbak0139. Verteller onbekend.
188 cbak0225.
189 cbak0125. Verteller onbekend.
190 cbak0069. Verteller onbekend.
191 cbak0054.
192 Zie Bausinger & Brüchner 1969. Ook

Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p.11-
12.

193 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997,
p.210-212.

194 Hierover Schenda 1993, Van der Kooi 1984,
met name p.230-275 en Van der Kooi 1998.

195 Kinderen vertelden dit mopje op het
multiculturele festival ‘Salaam Lombok’ in
de Kanaalstraat te Utrecht, op zondag 27

september 1998 (bandopname en
transcriptie archief mi).

196 cbak0070. Verteller onbekend.
197 cbak0062.
198 pgroot03. Zie het interview achterin dit

boek. Bij een tweede bezoek vertelde
meneer Groot het verhaal nog eens:
pgroot36.

199 Voor de theorievorming op dit punt, zie
Elias 1990.

200 Over samenhang publiek en absurde dan
wel surrealistische humor Röhrich 1977,
p.33 en 127.

4. De cultuur-historische context

1 Van Zeggelaar 1902, p.33-38.
2 Van Zeggelaar 1902, p.39-45.
3 Van Zeggelaar 1902, p.132-136.
4 Van Zeggelaar 1902, p.139.
5 Van Zeggelaar 1902, p.142-144; vgl.

cbak0289.
6 Van Zeggelaar 1902, p.151-171.
7 Van Zeggelaar 1902, p.157-158.
8 Van Zeggelaar 1902, p.172-184.
9 Van Zeggelaar 1902, p.174-176.
10 Van Zeggelaar 1902, p.184.
11 Van Zeggelaar 1902, p.191.
12 Van Zeggelaar 1902, p.208.
13 Van Zeggelaar 1902, p.212.
14 Van Zeggelaar 1902, p.12, 26, 212-213; Van

Engelenburg 1907, p.50-51.
15 Van Zeggelaar 1902, p.281-296, 306-307.
16 Van Zeggelaar 1902, p.341.
17 Van Zeggelaar 1902, p.342; Van Engelen-

burg 1907, p.202.
18 Van Engelenburg 1907, p.210.
19 Van Zeggelaar 1902, p.355.
20 Van Engelenburg 1907, p.211-212.
21 Van Engelenburg 1907, p.213-223.
22 Van Zeggelaar 1902, p.364 -365.
23 Van Engelenburg 1907, p.224.
24 Van Zeggelaar 1902, p.377.
25 Van Zeggelaar 1902, p.378.
26 Van Engelenburg 1907, p.233.
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27 Van Zeggelaar 1902, p.378-379.
28 Van Engelenburg 1907, p.229-230.
29 Meijer 1952, p.10.
30 Meijer 1952, p.28.
31 Meijer 1952, p.22 e.v.
32 Van Zeggelaar 1902, p.18, 50, 219, 220, 297,

299, 346, 385; Meijer 1952, p.27.
33 Van Engelenburg 1907, p.103; Van Zeggel-

aar 1902, p.385-394; Bruigom 1992, p.3.
34 Rümke-Bakker 1991, p.58.
35 Meijer 1952, p.27.
36 Van Zeggelaar 1902, p.220.
37 Van Zeggelaar 1902, p.222.
38 Van Engelenburg 1907, p.65.
39 Meijer 1952, p.29-30.
40 Van Zeggelaar 1902, p.99.
41 Van Engelenburg 1907, p.50-51; Meijer

1952, p.42.
42 Van Zeggelaar 1902, p.97; Bruigom 1992,

p.2-3.
43 Van Zeggelaar 1902, p.217.
44 Van Zeggelaar 1902, p.227.
45 Van Zeggelaar 1902, p.316-318; vgl. in het

algemeen hierover ook Van Engelenburg
1907, p.147.

46 Van Engelenburg 1907, p.108.
47 Van Engelenburg 1907, p.112-113, 117 en

122.
48 Van Engelenburg 1907, p.62.
49 Bruigom 1992, p.2.
50 Van Zeggelaar 1902, p.227.
51 Bruigom 1992, p.15.
52 Niemeijer 1976, p.61.
53 Van Zeggelaar 1902, p.373.
54 Bruigom 1992, p.2-3.
55 Bruigom 1992, p.15; Van Zeggelaar 1902,

p.244.
56 Meijer 1952, p.42; Van Engelenburg &

Bruigom 1979, p.127-128.
57 Van Engelenburg 1907, p.69.
58 Van Zeggelaar 1902, p.305.
59 Van Engelenburg 1907, p.69.
60 Van Engelenburg & Bruigom 1979, p.127-

128.
61 Van Engelenburg 1907, p.247.
62 Bruigom 1980a, p.133.

63 Niemeijer 1984, p.174.
64 Van Engelenburg 1907, p.148; hierover ook

Van Zeggelaar 1902, p.251.
65 Niemeijer 1984, p.172-173.
66 Niemeijer 1984, p.175.
67 Van Engelenburg 1907, p.64.
68 Niemeijer 1984, p.174.
69 Niemeijer 1982.
70 Niemeijer 1979, p.116.
71 Sinninghe 1965, p.248.
72 Niemeijer 1982.
73 Niemeijer 1979, p.115.
74 Niemeijer 1979, p.114. Hierover ook Van

Zeggelaar 1902, p.367-370, 374 en Van
Engelenburg 1907, p.225.

75 Van Engelenburg 1907, p.227.
76 Van Engelenburg 1907, p.228.
77 Niemeijer 1979, p.112-114.
78 Niemeijer 1982; zie ook Van Zeggelaar

1902, p.380-382.
79 Van Engelenburg 1907, p.236-237; ook Van

Zeggelaar 1902, p.381.
80 Van Engelenburg 1907, p.238; Niemeijer

1982; Van Zeggelaar 1902, p.382-383.
81 Van Engelenburg 1907, p.239.
82 Van Engelenburg 1907, p.240.
83 Bruigom 1980a, p.133.
84 Bruigom 1980a, p.135.
85 Bruigom 1973, p.9. Zie ook Van Maanen

1992, p.24-29.
86 Niemeijer 1984, p.166.
87 Niemeijer 1984, p.169.
88 Niemeijer 1984, p.170; waarschijnlijk betrof

het het huisje aan de Dorpsstraat van de
vrouw van Dirk Pauw; voor een kleine
vergoeding liet zij een speciaal opgedofte
kamer zien aan toeristen.

89 Niemeijer 1984, p.171.
90 Niemeijer 1984, p.172.
91 Brief d.d. 17-10-1996, archief mi.
92 Van Engelenburg 1907, p.65; Bruigom

1973, p.44.
93 Van Engelenburg 1907, p.65.
94 Bruigom 1973, p.44.
95 Interview met Piet Groot te Broek in

Waterland, gehouden op 28 november 1996
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(band archief mi). Voor een afschrift zie
men achterin dit boek: 4. Twee interviews
met P. Groot, veehouder in ruste,
pgroot28.

96 Bruigom 1973, p.44.
97 Elias 1990, p.215.
98 Van Zeggelaar 1902, p.249.
99 Niemeijer 1984, p.171.
100 Van Engelenburg 1907, p.70; Van Zeggelaar

1902, p.250; Meijer 1952.
101 Niemeijer 1984, p.171-172.
102 Van Ginkel 1997, p.50-52.
103 Van Ginkel 1997, p.52.
104 Van Ginkel 1997, p.52.
105 Schama 1991, met name p.375 e.v.
106 Van Ginkel 1997, p.52.
107 Bruigom 1980b, p.1.
108 Van Ginkel 1997, p.54.
109 Bruigom 1973, p.10.
110 Rümke-Bakker 1991, p.7.
111 Bruigom 1980b, p.2.
112 Rümke-Bakker 1991, p.45.
113 Rümke-Bakker 1991, p.34.
114 Rümke-Bakker 1991, p.38.
115 Bruigom 1980b, p.2.
116 Rümke-Bakker 1991, p.65.
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218 Van der Kooi 1984, m.n. p.230-275.
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moeder, Maretje Schuurman-Stroo (geb.
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overigens niet. Dat Dirk Schuurman het
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Gezien de ouderdom van moeder Schuur-
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225 Perrault 1975 en Grimm 1980.
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232 cbak0222, cbak0390 en cbak0477.
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234 Zie resp. cbak0395, cbak0037, cbak0072,
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cbak0172.
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cbak0156, cbak0482, cbak0155.

236 Zie over dit sprookjestype Dekker, Van der
Kooi & Meder 1997, p.84-88.

237 Boekenoogen 1909, p.153-157; Dekker, Van
der Kooi en Meder 1997, p.84-88.

238 cbak0286.
239 Verberckmoes 1998, p.138.
240 cbak0092 en cbak0397.
241 Pleij e.a. 1983, p.219-221, nr.249. Hierover

ook Verberckmoes 1998, p.131-132.
242 cbak0154.
243 Van der Kooi 1984, p.595, Pleij 1979, p.185-

186, Van der Molen 1963, Dekker, Van der
Kooi en Meder 1997, p.320-323.

244 Van der Kooi 1984.
245 Veel van deze prenten zijn verzameld in de

collectie van Boekenoogen (archief mi). De
prenten van Schuitemaker zijn hem
toegezonden door C. Bakker.

246 cbak0342.

247 cbak0505.
248 cbak0244.
249 Valckx 1975; Dekker, Van der Kooi &

Meder 1997, p.133-136.
250 cbak0404.
251 Zie over het hostiewonder van Amsterdam

Meder 1991, p.100-103.
252 Meder 1991, p.101.
253 Margry & Caspers 1997, p.134-150.
254 Pluym 1845; Meder 1991, p.659; Margry &

Caspers 1997, p.139, en ook p.146 e.v. voor
meer publicaties die met name in 1845 zijn
verschenen.

255 Margry & Caspers 1997, p.139-142.
256 cbak0189.
257 Zie Sinninghe 1943b, p.263-264. Vgl. ook

nog Stins 1949 en Wit 1949.
258 Zie Honig 1849, deel 1, p.116-118 en 125.
259 Encyclopedie van de Zaanstreek 1991, dl.1,

p.665.
260 Zie Van Zeggelaar 1902, p.142; voor de titel

p.158.
261 Van Zeggelaar 1902, p.142-144.
262 Hans Hannekemaaijer 1978; Dekker, Van

der Kooi & Meder 1997, p.212.
263 cbak0449.
264 Hans Hannekemaaijer 1978, p.39-40; citaat

p.40.

Deel II

1. Verantwoording van de editie

1 cbak0063; zie ook Dekker, Van der Kooi &
Meder 1997, p.210-212.

2 Hans Hannekemaaijer 1978, p.45-46.
3 Zie over de Volksverhalenbank ook Meder

1998.
4 Zie Brunvand 1994, p.339. Brunvand rekent

de sage tot de categorie “Unwitting Thefts”
en geeft als nadere toelichting: “Innocent
man mistaken by jogger for pickpocket,
gives up own billfold”.
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2. De collectie Bakker: De volksverhalen

1 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0581.

2 Dars of dors; eigenlijk de benaming voor de
dorsvloer, maar in gebieden zonder
akkerbouw ook gebruikt voor de deel, een
planken vloer, in de boerderij nabij de
stallen.

3 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0585.

4 De verklaring van het woord flippen luidt
bij C. Bakker: “de coïtus celebreeren”.

5 Vergelijk cbak0035. Een soortgelijk (of
hetzelfde?) voorval wordt verteld door de
dochter van C. Bakker: “Mijn vader had
dus te doen met veel bijgeloof, leerde veel
volksmiddelen kennen, soms de meest
absurde. Hij verzamelde alles. Eens liep
collega Baarslag uit Durgerdam een pak
slaag op. Het geloof leerde dat, wanneer van
een zwaar zieke de veren van het hoofdkus-
sen in een kring lagen en men die kookte,
de ziekmaker gedwongen was daar naar toe
te komen. Welnu, de collega kwam zijn
patiëntje bezoeken, hij was de eerste en
werd met een pak slaag weggejaagd!”
(Rümke-Bakker 1991, p.80.)

6 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0570.

7 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0014.

8 De aanleiding voor de spokerij zou dobbel-
spel zijn geweest waarbij dertien was
gegooid met twee dobbelstenen: dit verhaal
wordt verteld in cbak0295. Dat de geschie-
denis zich ten huize van Jurriaan Hofman
heeft afgespeeld blijkt uit de gepubliceerde
versie cbak0529. Met de genoemde Bier-
drager wordt waarschijnlijk Piet Bierdrager
bedoeld, een binnenvisser die woonde op
Leeteinde 6. Van Jurriaan Hofman zijn de
volgende gegevens bekend: landman,
veehouder, geb. 27 sept. 1852 te Broek in
Waterland. Getrouwd met Johanne Slegt
(1833-1881) en Aagje Vlam (geb.1860).

Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.2,
p.226; dl.4, p.51; dl.5, p.45; dl.10, p.84; dl.
11, p.79; dl.13, p.193; dl.15, p.106 (Streek-
archief Waterland, Purmerend). Jurriaan
Hofman was een veeboer die woonde aan
het Zuideinde 3.

9 Over de oorzaak van dit spoken wordt
gerept in cbak0295 en cbak0529.

10 Zenuwzwakte, nerveuze uitputting.
11 Op epilepsie gelijkende hysterische

aanvallen.
12 Zelfmoord.
13 Alcoholisten.
14 Lijders aan vallende ziekte.
15 Zie cbak0007.
16 C. Bakker verklaart dit woord aldus:

“Houten bak, waarin de boter gedaan
wordt nadat ze gekarnd is en waarin ze
wordt uitgewasschen en doorgewerkt”
(Bakker 1922a, p.108).

17 Deze toevoeging wordt in dezelfde brief
nog gegeven. Zie ook cbak0445 en de
gepubliceerde versies cbak0507 en
cbak0556.

18 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0534.

19 Zie ook cbak0034.
20 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0508.
21 Zie ook cbak0024.
22 Vergelijk cbak0011. Vgl. ook Bakker 1903,

p.689: “Eens is het een dokter van
Ransdorp gebeurd dat hij binnen kwam
toen men met zulk een kunstbewerking
bezig was. Er was toen geen ontkennen aan,
hij was de kol en had den patiënt zoolang
ziek gehouden. Na een flink pak slaag en
terugbetaling van reeds ontvangen honora-
ria werd hij losgelaten”. Waarschijnlijk al
beschreven in sage cbak0011, waarin
terugbetalen wel vermeld wordt. Zie verder
Rümke-Bakker 1991, p.80: “Eens liep
collega Baarslag uit Durgerdam een pak
slaag op. Het geloof leerde dat, wanneer van
een zwaar zieke de veren van het hoofdkus-
sen in een kring lagen en men die kookte,
de ziekmaker gedwongen was daar naar toe
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te komen. Welnu, de collega kwam zijn
patiëntje bezoeken, hij was de eerste en
werd met een pak slaag weggejaagd!” Naam
en plaats komen niet overeen met sage
cbak0035 en mogelijk is er dus sprake van
een derde geval.

23 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0589.

24 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0586.

25 Maakte gebaren, deed alsof (wnt 9, 766).
26 Zie voor een gepubliceerde versie

cbak0563.
27 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0583; daar is echter sprake van een
tweejarig kind.

28 In deze versie van de sage ontbreekt het
motief dat de spreker het woord ‘God’ in
de mond neemt, waarmee hij de katten
verjaagt. Vgl. cbak0239 en cbak0415 en zie
ook de gepubliceerde versie cbak0532.

29 Spade.
30 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0545. C. Bakker zegt daar het verhaal
te hebben opgetekend uit de mond van een
vrouw uit Zunderdorp.

31 Vgl. ook cbak0398. Merk op dat Bakker
afwisselend schrijft over “de” en over “het”
ezel. Het sprookje met het toverservet,
waaraan Bakker refereert, lijkt wel in
bepaalde opzichten op at 563 (The Table,
teh Ass and the Stick), maar staat feitelijk
gecatalogiseerd als at 569 (The Knapsack,
the Hat and the Horn).

32 Vgl. ook cbak0332.
33 Dagloner, maaier uit Duitsland, met name

Westfalen of Ost-Friesland. Veelvuldig
onderwerp van spot, vanwege vermeende
domheid.

34 Lange stok met haak om een schip voort te
duwen.

35 Mast. (Ook: de opgestoken maststok eener
trekschuit, waaraan de lijn gebonden is, de
trekboom; wnt iii, i, 410).

36 Krissen = krassen = remmen door met de
schaatsijzers dwars het ijs te krassen (wnt

viii, i, p.118). Op 17 november 1899 licht
Bakker in een brief aan Boekenoogen toe:
“In het verhaaltje van de Poepen beteekent
‘krissen’ een kras op het ijs maken met den
achterkant van de schaats om te remmen.
Men kan het met één en twee beenen doen.
Den Poep werd de raad gegeven om te
krissen en hij zei ‘Ik kan niet krissen
krassen’.”

37 De afloop van dit verhaaltype kan ook
omgekeerd zijn: het lukt de dominee niet
om het Onze Vader van achter naar voren
te zeggen.

38 Vgl. cbak0140, cbak0399 en de gepubli-
ceerde versie cbak0515.

39 De uitspraak maakt deel uit van de
oudtestamentische geschiedenis van Elia.
Zie i Koningen 17:1-6, waarin onder meer
gezegd wordt: “[...] Daarna kwam het
woord des Heren tot hem: Ga vanhier,
wend u oostwaarts en verberg u bij de beek
Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt
uit de beek drinken, en Ik heb de raven
geboden u daar van spijze te voorzien. [...]
De raven brachten hem des morgens brood
en vlees, en des avonds brood en vlees [...].”

40 Tonnetje (Latijn: ancheria); inhoudsmaat
voor wijn; 38,8 liter of 44 à 45 flessen.

41 Dit sprookje wordt uitgebreider verteld en
gerectificeerd in cbak0245.

42 Zie ook Röhrich 1977, p.24-26 over dit type
mop.

43 Vgl. cbak0397.
44 Zie ook cbak0213 en cbak0476.
45 Met de betreffende generaal wordt bedoeld

Willem Jan Knoop, geboren op 2 mei 1811
te Deventer, en overleden op 24 januari
1894 in ’s-Gravenhage. Zie Molhuysen &
Blok 1914, dl. 3, p.707-709.

46 Benamingen voor respectievelijk herentoilet
en damestoilet.

47 Victoria (1819-1901) was koningin van
Groot-Brittannië en Ierland (1837-1901) en
keizerin van India (1876-1901). In contrast
met de mop die Bakker vertelt, wordt de
regeerperiode van Victoria aangemerkt als
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de victorian age (Victoriaanse periode),
gekenmerkt door welvaart, nadruk op
uiterlijk fatsoen en burgerlijk puritanisme.
De koningin had juist een reputatie van
preutsheid. Sesam 10, p.386-386.

48 Breukband.
49 Iemands vis-à-vis zijn: de persoon zijn die

tegenover de ander zit.
50 De toespeling is duidelijk dubbelzinnig; het

brandspuithuisje is de plek waar de brand-
slang gestopt moet worden.

51 De opmerking ‘tableau’ duidt er op, dat de
mop uitgebeeld diende te worden (het
aanstoten van de bisschop door de pastoor).

52 Waarschijnlijk de rechtsgeleerde Henrikus
Klein, auteur van het Leidse proefschrift
Specimen juridicum inaugurale de
testamento per aes et libram (1830).

53 Maagdenvlies.
54 Houten wand.
55 Een (mes van een) zeis.
56 De precieze datering van dit fragment is

onzeker.
57 Vgl. cbak0072, cbak0399 en de gepubli-

ceerde versie cbak0515.
58 Zie voor een gepubliceerde versie

cbak0544.
59 Vgl. cbak0002 en cbak0003.
60 Het kleinood dat het meisje krijgt, heeft in

het sprookje veelal een fantasienaam. C.
Bakker is in zijn optekening niet conse-
quent in de naamgeving; hij heeft het over
een spulletje van sefilia en van cecilia. In een
brief van 2 oktober 1899 aan Boekenoogen
verklaart C. Bakker dat een kijkkastje met
spiegel wel een ‘spulletje van cecilia’
genoemd werd.

61 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0566.

62 Voor de gepubliceerde versie zie cbak0518.
Deze versie bevat een extra toelichting: men
hoort de nachtwerkertjes als er storm op til
is, en nadien moeten de timmerlieden
overwerken omdat de molens stormschade
hebben geleden.

63 Bevalling.

64 Gedoeld wordt op Jan Bakker; zie
cbak0308.

65 Voor een gepubliceerde versie (met afwij-
kend slot) zie men cbak0513.

66 C.G. Cobet (1813-1889) was filoloog,
paleograaf en tekstkriticus, hoogleraar
Grieks aan de universiteit van Leiden sinds
1846. Sesam 2, p.882. Adriaan Heynsius
(1831-1885) was fysioloog, hoogleraar
fysiologie aan de Leidse universiteit sinds
1866. Heynsius was sinds 9 juni 1858
getrouwd met Elisabeth Paulina du Rieu.
Molhuysen & Blok 1911, kol.1107-1109.

67 Met dokter Vater is waarschijnlijk bedoeld
de 18e-eeuwse medicus Abraham Vater,
auteur van o.a. de Epistola anatomica
(Amsterdam 1727).

68 Overstag moesten gaan.
69 Castreren.
70 Zie ook cbak0482. In een brief van januari

1901 schrijft Bakker aan Boekenoogen: “De
drie Poepen hoorde ik als kind aan de Zaan
vertellen.”

71 Nelly Bakker werd op 30 oktober 1900 elf
jaar.

72 Waarschijnlijk moet de Engelse dame
oorspronkelijk om een ‘cushion’ vragen, dat
dan door de schipper verstaan wordt als
‘kusjen’.

73 Deze mop wordt nog steeds verteld, maar
nu met leerlingen in de hoofdrol die op de
deur van de direkteur spugen, of met drie
verschillende nationaliteiten die op een
winkelruit spugen. Het eindigt ermee dat de
derde leerling (de Belg) de fluimen van
schrik doorslikt, als de direkteur (een
politie-agent) verschijnt en vraagt wat er
gebeurt: “Slik, niets meneer.” mop10241 en
mop20122 in de Volksverhalenbank (mi).

74 De mededeling van de Poep heeft kennelijk
betrekking op schaatsenrijden.

75 Vlg. cbak0254.
76 Boer.
77 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0509.
78 In een brief van 2 oktober 1901 geeft

Bakker enkele varianten, afkomstig van
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Dirk Schuurman en diens vrouw Sibregt
Schuurman-Smit, alsmede van een infor-
mant uit Beets:
U herinnert zich mijn verhaal van de
Zuiderwouder, in ’t kort aldus luidend:
ontrouwe echtgenoote, man weg gestuurd,
viert feest, man hangt in de mand, zij zingt:
“Hij heeft mij gegeven een leeren zak, ik
wou dat hij hart, nek en nieren brak.”
Dit verhaal vertelde mijn Broeker ook
precies hetzelfde doch dan zong zij:
De oude Hillebrand
Is naar een ander land
En hij komt nooit weerom.
en dan zingt hij:
De oude Hillebrand
Die zit hier in de mand
En die komt wel weerom.
Volgens zijn vrouw luidden de woorden:
De oude Hillebrand
Die is naar Zwitserland
enzovoort.
en zingt hij:
De oude Hildebrand
Hangt boven aan de wand
enzovoort.
Volgens mijn verhaler uit de Beets luidden
de woorden:
Willibrordus van Willebrand
Die is naar Zwitserland
Om olijf peren.
En dan zingt hij:
Willibrordus van Willebrand
Die is niet naar Zwitserland
Die zit in de kiekemand en zel jou smeren.

79 Een mop, een grap.
80 Vgl. ook cbak0510.
81 Zie voor een gepubliceerde versie

cbak0558.
82 C. Bakker verwijst kennelijk onder andere

naar dit verhaal in Bakker 1903, p.687-688:
“Behalve mededeelingen omtrent de
gewone voorteekens, die den dood heeten
aan te kondigen, zijn mij drie verhalen
gedaan, waarbij men respectievelijk een
oude vrouw erbarmelijk hoorde en zag

huilen, een wit schaap wegloopen en een
witte gedaante over het water naderen ter
plaatse, waar 2 à 3 dagen later een persoon
in huis stierf. Een oude heer zag kort voor
zijn dood een koe met vlammende lichten
en stelde toen voor zich zelf de prognose
infaust”.

83 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0538. Mogelijk is de informant uit
Beets al H. Eysker.

84 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0575.

85 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0576.

86 Zie voor de gepubliceerde versies cbak0512
en cbak0557. In een brief van Bakker d.d.
1-11-1902 blijkt dat de verteller H. Eysker
is: “Zou het ook niet gewenscht zijn het
verhaal van den heer Eysker op te nemen?
Het kolverhaal waarin voorkomt van een
meisje in ’t wit dat zoo stijf als een plank
was, dat niet voelde dat haar vrijer haar
sloeg enz. enz., maar den volgenden dag
verwond was? Het schijnt mij een geval toe
overeenkomst vertoonend met tegenwoor-
dig veelbesproken somnambule of
kataleptische toestanden.” Een somnambule
is letterlijk een slaapwandelaar (maar het
begrip wordt ook gebruikt voor mensen die
in een - hypnotische - trance-slaap over
paragnostische vermogens beschikken).
Catalepsie betreft de verstijving van spieren
die gepaard gaat met gevoelloosheid, en die
doorgaans optreedt bij een verlaagde
bewustzijnsgraad. De toestand kan kunst-
matig worden opgeroepen via hypnose,
maar kan ook het gevolg zijn van hysterie,
schizofrenie of een ontsteking van het
hersenweefsel. Bakker geeft aan de sage dus
een medische uitleg: de ‘geestverschijning’
is een gevoelloze slaapwandelaarster.

87 Voor een lange versie cbak0377.
88 Saus.
89 C. Bakker verwijst kennelijk onder andere

naar dit verhaal in Bakker 1903, p.687-688:
“Behalve mededeelingen omtrent de
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gewone voorteekens, die den dood heeten
aan te kondigen, zijn mij drie verhalen
gedaan, waarbij men respectievelijk een
oude vrouw erbarmelijk hoorde en zag
huilen, een wit schaap wegloopen en een
witte gedaante over het water naderen ter
plaatse, waar 2 à 3 dagen later een persoon
in huis stierf. Een oude heer zag kort voor
zijn dood een koe met vlammende lichten
en stelde toen voor zich zelf de prognose
infaust”. Zie voor een gepubliceerde versie
van deze sage (met enkele afwijkingen)
cbak0597.

90 Zie de vorige noot.
91 De naam van het water wordt officieel Kerk

Ee (= water) genoemd.
92 C. Bakker verwijst kennelijk onder andere

naar dit verhaal in Bakker 1903, p.687-688:
“Behalve mededeelingen omtrent de
gewone voorteekens, die den dood heeten
aan te kondigen, zijn mij drie verhalen
gedaan, waarbij men respectievelijk een
oude vrouw erbarmelijk hoorde en zag
huilen, een wit schaap wegloopen en een
witte gedaante over het water naderen ter
plaatse, waar 2 à 3 dagen later een persoon
in huis stierf. Een oude heer zag kort voor
zijn dood een koe met vlammende lichten
en stelde toen voor zich zelf de prognose
infaust”. In een latere Franse publicatie heet
het: “A Zuyderwoude (commune de
Broek), un vieillard aperçut, peu de temps
avant sa mort, une forme blanche qui venait
vers lui sur le Kerkee, étang situé tout près
du hameau, et y vit preuve que ses jours
étaient comptés” (Bakker 1928a, p.4-6).

93 De formulering is weinig helder, zeker
omdat in het handschrift van Bakker geen
doorslaggevende interpunctie voorkomt,
maar uit cbak0572 blijkt dat er twee
personen aan het maaien zijn, de broers Piet
en Jan Lodder (ouders: Dirk Lodder 1797-
1856 en Grietje Hannekamp 1800-1855).
Aangezien deze personen al dood zijn,
worden ze door de verteller ten behoeve
van de luisteraar gerelateerd aan nog

levende personen. Piet Lodder (1824-1893;
boerenknecht, arbeider, stierhouder,
landman) is de echtgenoot van de nog
levende weduwe Mietje Roele (1828-
ca.1908). Jan Lodder (1827-1877; jager,
landman) is de vader van de dan nog
levende Klaas Lodder (1858-1928; boeren-
arbeider). Bevolkingsregister Broek in
Waterland dl.3, p.347, dl.6, p.18, dl 12, p.29;
dl.14, p.5 en 85; dl.17, p.74 (Streekarchief
Waterland, Purmerend).

94 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0572.

95 In een brief van 24 november 1901 licht
Bakker toe: “Ik meen dat het een boek is
geschreven door den heer Honingh te
Zaandijk. Ik heb er mijn vader vroeger wel
eens over gehoord, maar ik kan mij in
dezen best vergissen.” Zie voor een uitge-
werkte vertelling Sinninghe 1943b, p.263-
264; als één der schriftelijke bronnen noemt
Sinninghe: de Westfriesche Novelle van
Jacob Honig (Amsterdam 1852). Vgl. ook
nog Stins 1949 en Wit 1949. De overleve-
ring wil dat Truydeman en zijn vrouw
weldoeners waren in het Hoorn van de 15e
eeuw. Het echtpaar liet dagelijks een ezel
met een korf brood uitdelen (tegen een
kleine vergoeding). Meestal eindigt het
verhaal ermee dat de ezel vroeg naar huis
komt omdat er met vals geld is betaald.

96 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0549.

97 Zie voor een gepubliceerde versie
cbak0590.

98 Voor een gepubliceerde versie cbak0579.
Bakker tekent aldaar aan dat hij de sage uit
de volksmond heeft opgetekend in Koog
aan de Zaan. Zie over Wietse Veldhuis ook
Sinninghe 1975a, p.8-9.

99 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0580. Bakker tekent hier aan dat de
sage uit de volksmond is opgetekend in
Koog aan de Zaan.

100 Zie voor een gepubliceerde versie
cbak0568.
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101 Voor een gepubliceerde versie (waarin
opvallend genoeg het motief van de
toverspiegel ontbreekt) zie cbak0560.

102 N. Kleerenbezem is mejuffrouw Neeltje
Kleerenbezem, van wie C. Bakker veel
liederen heeft opgetekend.

103 Voor een gepubliceerde versie cbak0539.
104 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0582.
105 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0591. Grietje Holleman-Bakker heeft
bij verschillende personen ingewoond:
arbeider Jacob Prijs, wagenmaker Hendrik
Arend Koopman, schilder Thomas Bijl,
kastelein Pieter Ubbels en boerenknecht
Cornelis van de Nadort. Alhoewel laatstge-
noemde (later) een informant van C. Bakker
was, kan de bijgelovige Kees van de Nadort
in de ogen van Bakker niet bepaald een
“zeer verstandig inwoner van Broek”
genoemd worden. Prijs en Koopman zijn
naar elders verhuisd en dus geen inwoners
van Broek meer. De beste papieren als
informant op leeftijd (zie cbak0591) is
Thomas Bijl (geboren in 1833).

106 Later in de brief blijkt dat het gaat om D.
Schuurman.

107 Aandrang om de natuurlijke behoefte te
doen (wnt 1, 684).

108 Dars, dors: dorsvloer, maar ook wel een
benaming voor de deel, een houten vloer bij
de stallen..

109 Mars is de god van de oorlog, en aldus kan
de soldaat omschreven worden als een
‘zoon van Mars’.

110 Lange kamerjas met gordel.
111 Zie ook cbak0096 en cbak0476.
112 Het erf.
113 Pistool is de benaming voor een bepaald

soort gouden munt (de verteller had immers
aan het begin aangekondigd dat het verhaal
speelde in een tijd waarin er nog geen
muntjes en bankbiljetten waren).

114 Vgl. cbak0384.
115 Zadel.
116 Even verder in de brief onthult Bakker aan

Boekenoogen de naam van zijn zegsman als
hij het heeft over “mijn sproken- en
roovergeschiedenis verhaler den Heer D.
Schuurman alhier”. Zie voor bovenstaand
verhaal ook nog cbak0390 en cbak0477.

117 Naar de bliksem.
118 Ermee school gaan: ermee aan de haal gaan.
119 Na dit verhaal refereert C. Bakker aan D.

Schuurman met de woorden: “Ook vertelde
mijn Broeker van de drie Poepen zooals ik
die u verteld heb, doch als drie
Bovenlanders.” Zie cbak0156.

120 Aansluitend tekent Bakker aan: “Ook de
mop van mij van prof. Olivier was hem
bekend, doch niet als een professor maar als
een boer Olivier”. Zie cbak0061.

121 Uit Bakkers brieven van 24 november en 22
december 1901 blijkt dat Boekenoogen
moeite heeft gehad met het lezen van de
naam Zwartkam, en daar een vraag over
heeft gesteld. Op 22 december schrijft
Bakker: “Tweemaal gebruikte de heer
Schuurman den naam Zwartkam. Toen ik
hem er den tweeden keer naar vroeg, zei hij:
‘Nou ja, die hond hiette Zwartkam, maar je
magt hem van mijn part ook Fik noeme’.”

122 Kennelijk wordt bedoeld: de heer geeft de
kastelein de schuld van het arrangement, en
de heer gaat ook erg tekeer tegen de boer.

123 Griezelig.
124 Eenzaam, verlaten, akelig.
125 Weeklacht.
126 Flauw viel (wnt vii, i, 114).
127 Geloven.
128 Professor.
129 Een wenk, waarschuwing, een gefluisterde

mededeling (wnt xvii, ii, 3978).
130 Betaald.
131 Opschudding, schrik.
132 Vier hoge palen met daarlangs een beweeg-

baar dak als berging voor het hooi.
133 Kabinet.
134 Zie ook cbak0357 en cbak0467.
135 De uitleg van C. Bakker bij de uitdrukking

‘herder noch verder komen’ is: niet op-
schieten.
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136 Zie ook cbak0415, en vgl. cbak0043. Voor
de gepubliceerde versie cbak0532. C.
Bakker zegt in Bakker 1903, p.688 nog: “De
eigenlijke kollen rijden des nachts om
twaalf uur, komen in een botermoud
aanvaren en voeren in de gedaante van
katten in de buurt van de Adammerbrug
(bijv.) dansen uit. Eens dwongen zij iemand
mede te dansen; hij voldeed hieraan, doch
riep uit: “God, God wat heb jelui koude
handen”. In eens waren toen de kollen
verdwenen, een zilveren beker achterlatend,
die thans nog in Schellingwoude of
Zunderdorp als avondmaalbeker dienst
doet (?).”

137 Bepaald type hond met krulhaar, bekend
om zijn goede reukvermogen. In een brief
van 22 december 1901 licht Bakker toe:
“onder de trap in een krulhond, namelijk
een opgezet beest”.

138 Lees: de derde.
139 Zie cbak0082.
140 Zie ook nog cbak0299.
141 Latijn: de naam zij een (voor)teken. De

opmerking heeft betrekking op het feit dat
de man (nagenoeg) een naamgenoot van C.
Bakker is; beiden heetten voluit Cornelis
Bakker. Kees Bakker (1816-1857) was een
boerenarbeider, geboren in Zuiderwoude,
die ook een tijd gevaren schijnt te hebben
(Bevolkingsregister Broek in Waterland,
dl.2, p.253, Streekarchief Waterland,
Purmerend; en Bakker 1922a, p.269). Arts
C. Bakker werd echter kortweg Cor
genoemd, en geen Kees.

142 Voor een gepubliceerde versie cbak0569.
Bedoeld wordt de Langenbrug.

143 Gesloten huurrijtuig voor vier personen.
144 Ouderwets.
145 Zie ook cbak0299. De derde grap betreft

schade of schande.
146 C. Bakker verklaart elders: ‘Hij heeft de

kost voor ’t kauwen’ = behoeft er niet voor
te werken.

147 Zie ook nog cbak0299.
148 Vgl. cbak0168.

149 Waterrat. Zie voor de gepubliceerde versie
cbak0514.

150 Haar(kleur).
151 Klein, plat vaartuig.
152 Voor een gepubliceerde versie cbak0577.

De naam van boer Willem van der Hoek is
hier en in cbak0306 correct gespeld. In
cbak0265 en cbak0578 wordt hij ten
onrechte Willem H(oek) genoemd. Willem
van der Hoek werd geboren op 22 oktober
1832 te Uitdam. Hij was Nederlands
hervormd en staat geregistreerd als “boe-
renknecht” en “landman”. Hij was ge-
trouwd met Maritje Honingh. Hij is
overleden op 28 december 1890. Bevol-
kingsregister Broek in Waterland dl.3,
p.449; dl.6, p.10; dl.7, p.24; dl.12, p.49;
dl.14, p.68 (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

153 Belofte afleggen, eed doen, zweren.
154 Vgl. cbak0307 en de gepubliceerde versie

cbak0530.
155 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0511.
156 Voor een gepubliceerde versie cbak0537 en

cbak0577.
157 Zie cbak0272 en cbak0273.
158 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0561.
159 Zie cbak0173.
160 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0550.
161 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0551.
162 Houten, leren raamvormig halsjuk van

trekdieren.
163 Verwensing met de betekenis: “Wel hier en

ginder”, kennelijk ontleend aan het Frans
uit de periode van de Bataafse Republiek
(“ci et là”, “par-ci, par-là”).

164 Begrijp: nu ben ik erbij.
165 Geen zin in.
166 Bedektelijk onderzoek naar iets doen (wnt

vii, ii, 4235). Bakker heeft “te klooke”
geschreven boven de doorgestreepte
woorden “mit er te prate”.

167 Begrijp: geschoten.
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168 Gevangenis.
169 Zie ook de gepubliceerde versie cbak0529.

De opmerking “zie vroeger” duidt op de
spokerij gemeld in cbak0015. Het blijkt
immers dat de spokerij en het dobbelspel
plaatsvonden ten huize van Jurrie Hofman.

170 Mesten; de mest over het land verspreiden.
171 De formulering lijkt een actualiteit te

suggereren. Op het moment van vertellen
was echter Wilhelmina haar vader, koning
Willem iii, al opgevolgd in 1890. Zij
regeerde aanvankelijk onder regentschap
van haar moeder Emma.

172 En de hele boel op stelten gezet heeft (zie
wnt xvi, 397).

173 Begrijp: liep de boel in het honderd, ging
het verkeerd.

174 Zie cbak0253.
175 Zie cbak0248.
176 Zie cbak0252.
177 Begrijp: die flink de les werd gelezen.
178 Zie ook cbak0330. In een brief van 30 juni

1902 merkt Bakker (na een vraag van
Boekenoogen) op: “Het verhaal van den
boer die dacht dat hij gestorven was houdt
de heer Schuurman staande zooals hij het
verteld heeft.”

179 Zie ook cbak0502. In een brief van 30 juni
1902 merkt Bakker (na een vraag van
Boekenoogen) op dat Schuurman het
verhaal staande houdt zoals hij het verteld
heeft: “dito van den knecht die domme
menschen zoekt.”

180 Zie cbak0275.
181 Zie cbak0277.
182 Varianten: cbak0318, cbak0402, cbak0483.

Zie ook Bakker 1928a, waar hij zegt: “On
m’a fait quatre récits différents où il est
question de voix entendues près de l’île de
Marken et près de Zunderdorp (tout près
de Broek). Elles criaient:
“Hier is de tyd, waar is de man?”
(“Voici l’heure, où est l’homme?”)
Deux récits parlent d’un matelot ou d’un
pasteur protestant qui y allaient en bateau,
un autre d’un pasteur protestant qui y allait

sur la glace: tous trois se noyèrent. A
Zunderdorp un coche qui arrivait, et dans
lequel se trouvaient plusieurs personnes, fut
renversé et les gens furent noyés”.
Voor een gepubliceerde Nederlandse versie
cbak0305.

183 Zie over Willem van der Hoek ook
cbak0264, cbak0265 en cbak0578.

184 Verspreken: belofte afleggen, eed doen,
zweren. Vgl. cbak0265.

185 Gaat deze sage ook over Willem van der
Hoek (Willem Hoek)? Vgl. ook cbak0265
en de gepubliceerde versie cbak0530.

186 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0562.

187 In desolate toestand, de dupe.
188 In een brief van 30 juni 1902 merkt Bakker

(na een vraag van Boekenoogen) op: “Het
verhaal à la Klein Kobusje kent den heer
Schuurman niet verder dan hij het verteld
heeft.”

189 Begrijp: dood.
190 Betrekking (waarvoor zij ingehuurd werd).
191 Jongen, knaap (wnt ii, ii, 2273).
192 In deze formulering van het verhaal lijkt het

dat de duim van de moeder uit het graf
groeit. Dit was voor Boekenoogen reden
om er een vraag over te stellen. In een brief
van 30 juni 1902 merkt Bakker op: “De
duim die boven de zerk uitgroeit is die van
het kind.”

193 In een brief van 30 juni 1902 merkt Bakker
(na een vraag van Boekenoogen) op: “Kriek
is in Broek zeer gebruikelijk voor bakkers-
tor.” Op 29 juli 1903 stuurt hij een exem-
plaar van de torrensoort op en schrijft: “In
één der door mij aan u meegedeelde
sprookjes wordt van een kriek gesproken,
een beest dat bij de bakkersovens voor-
komt. U vroeg mij toen welk beest dat was.
Hiernevens zend ik u een exemplaar,
wellicht dat dan één uwer vrienden u de
juiste Latijnsche benaming aan de hand kan
doen.”

194 Varianten: cbak0305, cbak0402, cbak0483.
Zie ook Bakker 1928, waar hij zegt: “On
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m’a fait quatre récits différents où il est
question de voix entendues près de l’île de
Marken et près de Zunderdorp (tout près
de Broek). Elles criaient:
“Hier is de tyd, waar is de man?”
(“Voici l’heure, où est l’homme?”)
Deux récits parlent d’un matelot ou d’un
pasteur protestant qui y allaient en bateau,
un autre d’un pasteur protestant qui y allait
sur la glace: tous trois se noyèrent. A
Zunderdorp un coche qui arrivait, et dans
lequel se trouvaient plusieurs personnes, fut
renversé et les gens furent noyés”.
Voor een gepubliceerde Nederlandse versie
cbak0522.

195 Smokkelaars.
196 Op het moment van vertellen (1902) was de

Eiffeltoren nog een betrekkelijk nieuw
bouwwerk, dat, ontworpen door de Franse
ingenieur A.G. Eiffel, in 1889 te Parijs werd
gebouwd voor de wereldtentoonstelling.
De vertelling kan op zichzelf veel ouder
zijn, maar het element van de Eiffeltoren
kan pas tamelijk recent in de vertelling zijn
geïntroduceerd.
Boekenoogen doet bij Bakker nog navraag
over het verhaal, maar Bakker antwoordt in
een brief van 30 juni 1902: “Omtrent den
Eifeltoren kan ik niets naders melden.”

197 Zin.
198 Vergissen ons zo vaak.
199 In de catalogus van Sinninghe 1943a

opgenomen als 1543*.
200 Bewerkte publicatie: G.J. Boekenoogen:

‘Nederlandse sprookjes en vertelsels’, in:
Volkskunde 19 (1907-1908), p.24-25.

201 Vgl. cbak0057.
202 Hield vol, hield aan.
203 Naar bed.
204 Mismaken = onterven.
205 Testamentaire beschikking.
206 Zie ook nog cbak0431.
207 Bij cbak0339.
208 Bij cbak0339. Teeuwis Duijvis Jansz (1825-

1875) was koopman en oliefabrikant en
bezat aan de Zaan meerdere olie- en

pelmolens. Encyclopedie van de Zaanstreek
1991, i, p.186.

209 Vak, betrekking, werk (wnt xv, 1584).
210 C. Bakker verklaart elders: ‘kientje =

buitenkansje’. In een brief van 11 januari
1909 schrijft Bakker aan Boekenoogen:
“Tegelijk met dezen brief ontvangt u een
serie ‘eerste bladen’ van het Nieuws van
den Dag, waarin een feuilleton voorkomt
getiteld Prins en nachtwacht. Ik denk dat
dit het sprookje is, waarvan ik u indertijd
een fragment heb medegedeeld, opgevangen
uit den mond van den heer D. Schuurman.
In den beginne staat er boven dat het uit het
Fransch, later dat het uit het Duitsch
vertaald is.”

211 Voor de gepubliceerde versie zie cbak0519.
212 In een Franse publicatie vertelt Bakker het

verhaal aldus na: “Sur le pont de Adam
(Adammerbrug), situé à une demi-heure de
Broek, et autrefois connu comme un lieu
hanté, un paysan qui se promenait un soir
avec son taureau vit une femme nue assise.
Il comprit que ce n’était pas un être humain,
car le taureau ne voulut plus avancer et se
mit à trembler de tout son corps. Tout à
coup, la femme sauta dans l’eau, et alors
l’animal traversa docilement le pont.”
(Bakker 1928a). Zie ook de Nederlandse
gepubliceerde versie cbak0531.

213 Zie voor een gepubliceerde versie
cbak0573.

214 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0574.

215 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0584.

216 Takken van een vlierboom.
217 Vertrouwde.
218 In arbeid: aan het bevallen (vgl. Eng. ‘in

labour’).
219 Zin.
220 Zie cbak0236, en ook cbak0467.
221 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0540.
222 Deze man is 90 jaar oud, aldus Bakker

1922a, p.88.
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223 Zwart gemaakte.
224 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0555.
225 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0516.
226 Zie voor een gepubliceerde versie

cbak0524.
227 Voor een gepubliceerde versie cbak0565.
228 Hooistapel, hooiberg.
229 Saus.
230 Zie ook cbak0182.
231 Toiletten.
232 Verzekerd.
233 C. Bakker heeft het verhaal tweemaal

gehoord, eenmaal in Uitdam en eenmaal in
Broek van D. Schuurman. Dat Bakker de
naam van zijn Uitdammer informant hier
(naast die van Schuurman) niet meldt, lijkt
er op te duiden dat hij diens naam ook
helemaal niet kent.

234 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0548.
Die versie is enigszins bijgewerkt: de
onduidelijke rol van de plots geïntrodu-
ceerde knecht (die deels samenvalt met die
van de molenaar) is weggewerkt. Aan het
slot is een verklaring toegevoegd, die
feitelijk afkomstig is uit cbak0446, een
variant uit Zuiderwoude op deze sage.

235 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0546.

236 Voor een gepubliceerde versie cbak0543.
237 Gevangenis.
238 Vgl. ook cbak0218.
239 Elders verklaart C.Bakker: ‘hoftig = oftig =

vaak (Broeksch)’
240 De kapitein spreekt hier tegen de scherm-

meester.
241 Betaalde.
242 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0552.
243 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0533.
244 C. Bakker tekent elders aan: ‘afgerazend =

erg, zeer’.
245 Vijandschap (wnt vi, 749).
246 Boterhammen.
247 Zie ook cbak0222 en cbak0477.
248 In een Franse publicatie beschrijft Bakker

deze geschiedenis eveneens: “Un paysan de
Uitdam, hameau qui dépend de cette
commune, avait conduit des veaux à un
village voisin, situé également sur le
Zuiderzee. Il revenait, quand soudain une
femme nue sauta de l’herbe de la digue
derrière lui sur son chariot. Quand il se
retourna, elle sauta dans le golfe.” (Bakker
1928). Voor een Nederlandse publicatie zie
men cbak0526.

249 Vrouwenhoofddeksel.
250 Hooistapels.
251 Klein, plat vaartuig.
252 Deze geschiedenis beschrijft Bakker ook in

een Franse publicatie: “Un autre paysan, au
même endroit, vit une semblable apparition
en faisant les foins. Au moment où il
plantait sa fourche dans une petite meule de
foin, une femme nue en sortit brusquement,
grimpa sur la digue et sauta ensuite dans la
golfe.” (Bakker 1928a).
Voor een Nederlandse publicatie zie men
cbak0527.

253 Zie ook Bakker 1928, waar hij zegt: “La
tradition veut qu’autrefois, sur l’étang de
Purmer, près de Edam, une sirène ait été
prise et mariée au pêcheur qui l’avait
attrapée.”
Voor een gepubliceerde Nederlandse versie
cbak0523.

254 Maag, buik.
255 Vgl. cbak0092.
256 Vgl. cbak0072, cbak0140 en de gepubli-

ceerde versie cbak0515.
257 Varianten: cbak0305, cbak0318, cbak0483.

Zie ook C. Bakker: ‘Les génies des eaux et
le folklore de Broek in Waterland (Hol-
lande)’ in: Revue anthropologique 38 (1928)
4-6, waar hij zegt: “On m’a fait quatre récits
différents où il est question de voix
entendues près de l’île de Marken et près de
Zunderdorp (tout près de Broek). Elles
criaient:
“Hier is de tyd, waar is de man?”
(“Voici l’heure, où est l’homme?”)
Deux récits parlent d’un matelot ou d’un
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pasteur protestant qui y allaient en bateau,
un autre d’un pasteur protestant qui y allait
sur la glace: tous trois se noyèrent. A
Zunderdorp un coche qui arrivait, et dans
lequel se trouvaient plusieurs personnes, fut
renversé et les gens furent noyés”.
Voor een gepubliceerde Nederlandse versie
cbak0522.

258 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0535.

259 Bij het verhaaltje staat een tekeningetje van
Bakker van een man die op de grond ligt
met een krijtcirkel om zich heen. Voor een
gepubliceerde versie zie cbak0554. Daar
voert Bakker als informant een vrouw uit
Broek in Waterland op, die in Nunspeet is
geboren.

260 Zie voor een gepubliceerde versie
cbak0559.

261 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0564.

262 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0587.

263 Zie voor een gepubliceerde versie
cbak0518.

264 Zie cbak0239 en vgl. ook cbak0043. Voor
de gepubliceerde versie cbak0532.

265 Zie ook cbak0417.
266 Zie cbak0416.
267 In een Franse publicatie vertelt Bakker deze

geschiedenis enigszins anders: “Un autre
paysan, étant dans sa petite barque, vit aussi
un soir une femme nue assise. Il n’osait pas
passer sous le pont, mais comme il était
pressé, il décida tout de même de s’y risquer
en donnant un grand coup d’aviron. Il
venait de passer quand la femme sauta du
pont, et tomba dans l’eau en criant: “Tu as
de la chance!”.” (Bakker 1928a). Het lijkt
aannemelijk dat er in Bakkers geheugen een
contaminatie is opgetreden met cbak0428.

268 Vgl. ook cbak0492.
269 Zie ook cbak0452.
270 Beledigd, boos (wnt vii, ii, 4484).
271 H. Heukels was een deskundige op het

gebied van de Nederlandse flora. Hij

publiceerde in 1907 zijn Woordenboek der
Nederlandsche volksnamen van planten.
Voor dit boek heeft C. Bakker planten-
namen uit Broek verzameld; hij wordt in de
naamlijst der medewerkers in Heukels 1907
bedankt.

272 Zie ook cbak0427.
273 Lucas 23:31: ‘Want als men zo doet met het

groene hout, wat zal er dan met het dorre
gebeuren?’

274 Zie cbak0424.
275 Vgl. cbak0418 waarmee in een latere

publicatie van Bakker kennelijk een
contaminatie is opgetreden (Bakker 1928a).

276 Bedoeld zal zijn Wietse Veldhuis uit Koog
aan de Zaan.

277 De verwijzing is naar sage 119A bij
Boekenoogen 1907-1908, p.156. In de
bedoelde alinea staat: “Eens zei hij tegen
een neef van me, een bangen jongen, maar
die veel praats had: ‘Als ge uw mond niet
houdt, gooi ik u een slot op den mond.’
Toen kon hij geen woord zeggen, zolang als
de ander niet wou dat hij sprak.”

278 Zie cbak0339.
279 C. Bakker maakt hier een opmerkelijke

schrijffout, want in het handschrift staat
eigenlijk ‘geest’ in plaats van ‘geweest’. De
strekking van het verhaal is dat de jagers
met een spookdier te maken hebben gehad.

280 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0604.

281 Zie voor een gepubliceerde versie
cbak0601; daar wordt beweerd dat J. Lof de
zegsman is die het zelf meegemaakt heeft.
Waarschijnlijk berust deze informatie op
een vergissing. Klaas Lodder (1858-1928) is
de zoon van Jan Lodder (1827-1877), die
weer de broer is van Piet Lodder (1824-
1893), de echtgenoot van Mie Roele. Neef
Klaas Lodder heeft zijn tante Mie Roele dus
in de stoof zien zitten.

282 De echtgenote van Dirk de Boer, te weten
Grietje de Boer-Punt, kan niet zelf de
vertelster van deze verhalen uit 1911 zijn.
Zij is immers al op 12 april 1909 gestorven.



538 Noten

Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.2,
p.294; dl.3, p.340; dl.4, p.152; dl.6, p.3;
dl.12, p.61; dl.14, p.81; dl.17, p.14 (Streek-
archief Waterland, Purmerend). Zie ook
cbak0595. Volgens een artikel van Bakker
in De Gids 1922, p.269, 278 en 280-281 was
de kol wel degelijk Mie Roele.

283 Zie ook cbak0020 en de gepubliceerde
versies cbak0507 en cbak0556. In laatstge-
noemde gepubliceerde versie voegt Bakker
nog een commentaar toe van zijn informant
uit Zuiderwoude, waarvan in de correspon-
dentie met G.J. Boekenoogen geen sprake
is.

284 Zie voor een referentie hieraan in een
gepubliceerde versie cbak0548.

285 Zie voor een gepubliceerde (korte) versie
cbak0528.

286 Grabbelen, rondtasten, graaien
(Boekenoogen1971, p.122).

287 Zie cbak0421.
288 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0598.
289 Doodmoe, afgemat.
290 Wand, muur, houten wand (Boekenoogen

1971, p.516).
291 Jan Bierdrager (visser, 1837-1908) en Piet

Bierdrager (schipper, 1841-1900) zijn
broers. Hun ouders zijn Jan Bierdrager
(visser, 1805-1866) en Gerritje Mol (1804-
1874). Bevolkingsregister Broek in Water-
land dl.1, p.80; dl.4, p.76; dl.5, p.67 en 109;
dl.10, p.34; dl.11, p.37 en 63; dl.13, p.72 en
151a; dl.15, p.19.
P. Bierdrager woonde aan het Leeteinde 6,
J. Bierdrager woonde aan de Laan 30-36. C.
van de Nadort is Cornelis (Kees) van de
Nadort, boerenknecht bij boer Willem
Klaver, inwonend op Roomeinde 17. Kees
van de Nadort en de broers Bierdrager zijn
neven van elkaar; Kees van de Nadorts
moeder heet namelijk Grietje Bierdrager
(1803-1877).

292 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0588.

293 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0541.
294 Dit woord is slecht leesbaar; er lijkt in het

handschrift iets als ‘primisuaar’ te staan.
Het woord is hier geëmendeerd tot
‘primipara’: een vrouw die voor de eerste
keer bevalt.

295 Latijn voor echtgenoot.
296 Zie voor de gepubliceerde versie cbak0536.
297 Voor de zekerheid.
298 Slaapmiddel.
299 Zie ook cbak0236 en cbak0357.
300 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0599.
301 De doopsgezinde gemeente, Mennisten of

Mennonieten geheten naar Menno Simonsz.
(1496-1561).

302 Poet, hoop (geld).
303 Door C. Bakker in ‘Les génies des eaux et le

folklore de Broek in Waterland (Hollande)’
in: Revue anthropologique 38 (1928) 4-6
aldus verteld: “A Zuiderwoude, un petit
village de cette commune, pendant la nuit
de Noël, l’eau se transforme en vin.
Quelqu’un voulut faire une enquête pour
savoir si c’était vrai; son bateau chavira et
on l’a jamais plus revu. Pendant que le
bateau chavirait, on entendit une voix qui
disait:
“Het water is wyn,
Maar de man is myn.”
ce qui signifie, littéralement traduit:
“L’eau est du vin;
Mais l’homme est mien.””
Bakker suggereert ten onrechte dat dit het
werk is van een watergeest of kol (zie de
context van het artikel); het is blijkens het
verhaal van J. Lof het werk van de duivel.
Voor een Nederlandse gepubliceerde versie
zie men cbak0521.

304 Elders legt C.Bakker uit: ‘batteren =
tegenwerping maken’, dus: tegensputteren,
protesteren.

305 Voor een gepubliceerde versie zie
cbak0553.

306 Waai is de Zaanse uitspraak voor wei, een
restprodukt bij de kaasmakerij
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(Boekenoogen 1971, dl. 2, p.521).
307 Voor een gepubliceerde versie zie

cbak0600.
308 Zie ook cbak0096 en cbak0213.
309 Zie cbak0222 en cbak0390; de formule is in

dit laatste sprookje overigens “Czaad, open
U”.

310 Waarschijnlijk niet de zoon van Jan Lodder,
maar zijn broer, die ook Klaas Lodder
heette (1831-1855).

311 Geschikte partij.
312 Begrijp: ze bedrijven de liefde.
313 Buiten adem.
314 Openbaringen 16:10: ‘En de vijfde goot zijn

schaal uit op de troon van het beest, en zijn
koninkrijk werd verduisterd en zij beten
zich de tong stuk van de pijn.’
Openbaringen 16:16: ‘En zij verzamelden
hen op de plaats die in het Hebreeuws
Harmágedon heet.’
Exodus 9:9-10: ‘Het zal over heel Egypte
stuiven en overal bij mens en dier builen
veroorzaken die openbarsten en gaan
etteren. Zij namen dus roet uit een smelt-
oven en verschenen daarmee voor de farao,
Mozes wierp het roet in de lucht, en
mensen en dieren kregen builen die
openbarstten en gingen etteren.’

315 Zie cbak0156.
316 Varianten: cbak0305, cbak0318, cbak0402.

Zie ook Bakker 1928a, p.4-6, waar hij zegt:
“On m’a fait quatre récits différents où il
est question de voix entendues près de l’île
de Marken et près de Zunderdorp (tout
près de Broek). Elles criaient:
“Hier is de tyd, waar is de man?”
(“Voici l’heure, où est l’homme?”)
Deux récits parlent d’un matelot ou d’un
pasteur protestant qui y allaient en bateau,
un autre d’un pasteur protestant qui y allait
sur la glace: tous trois se noyèrent. A
Zunderdorp un coche qui arrivait, et dans
lequel se trouvaient plusieurs personnes, fut
renversé et les gens furent noyés”.
Voor een gepubliceerde Nederlandse versie
cbak0522.

317 Bovenlander is een andere benaming voor
Poep of Hannekemaaier; Duitse dagloner,
maaier uit met name Oostfriesland of
Westfalen.

318 Een (mes van een) zeis.
319 Laren: kwaken. Verklaring bij cbak0455.
320 Aanvulling in cbak0491.
321 Waterdicht maken van schepen.
322 Zie cbak0487.
323 Vgl. cbak0420.
324 Vgl. cbak0302. Merk op dat de boer in feite

maar twee vrouwen treft die dommer zijn
dan zijn eigen echtgenote: van de drie
uilskuikens rekent hij zijn vrouw kennelijk
als de eerste.

3. Supplement.
Door Bakker gepubliceerde volksverhalen

1 C. Bakker: ‘Iets over kollen en belezen’, in:
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
39 (1903), p.690 (hierna als Bakker 1903
aangeduid). Zie cbak0020 en vgl. cbak0445.
Merk op dat de vertelling enigszins gekuist
is.

2 Bakker 1903, p.690. Zie ook cbak0026.
3 Bakker 1903, p.690. Zie ook cbak0170.
4 Bakker 1903, p.690-691. Zie ook cbak0173.
5 Bakker 1903, p.691. Zie ook cbak0275.
6 Bakker 1903, p.691. Zie ook cbak0181 en

voor een tweede gepubliceerde versie
cbak0557.

7 C. Bakker: ‘Geesten- en heksengeloof in
Noord-Holland boven het IJ’, in: De Gids
1922a, p.86 (hierna als Bakker 1922a). De
tekst is een combinatie van cbak0151 en
cbak0470.

8 Bakker 1922a, p.86. Zie ook cbak0259.
9 Bakker 1922a, p.87-88. Zie verder

cbak0072, cbak0140, cbak0399.
10 Nl. de nachtmerrie.
11 Bakker 1922a, p.88. Zie verder cbak0369.
12 Bakker 1922a, p.89. Zie ook cbak0145.
13 Bakker 1922a, p.89. Zie cbak0413.
14 Bakker 1922a, p.89-90. Zie ook cbak0343.
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15 Bakker 1922a, p.90. Hierover ook Rümke-
Bakker 1991, p.113: “Wij speelden graag op
een boenwal bij het water. Wel werd je dan
gewaarschuwd voor de ‘bullebak-
okkerman-haantje pik’ die je kon grijpen en
naar beneden trekken. Hij woonde daar in
een prachtig paleis met allemaal goud en als
je in ’t water lag, zag je gouden sterren.
Maar als ie je had, kwam je nooit terug!”

16 Bakker 1922a, p.90. Zie verder cbak0472.
17 Bakker 1922a, p.90. Zie verder cbak0305,

cbak0318, cbak0402 en cbak0483.
18 Bakker 1922a, p.91. Zie verder cbak0394.
19 Bakker 1922a, p.91-92. Zie verder

cbak0371. De toevoeging “opgeteekend in
1903” zal duidelijk moeten maken dat het
geen voorteken was van de Eerste Wereld-
oorlog (1914-1918).

20 Bakker 1922a, p.92.
21 Bakker 1922a, p.92-93. Zie ook cbak0391.
22 Namelijk de dijk bij Durgerdam.
23 Bakker 1922a, p.93. Zie verder cbak0393.
24 Bakker 1922a, p.93. Zie verder cbak0447.
25 Bakker 1922a, p.93-94. Zie cbak0295, waar

ook blijkt dat het Jurrie Hofman betreft.
Aldaar wordt voor de spokerij nog terug-
verwezen naar cbak0015.

26 Nl. van de duivel.
27 Bakker 1922a, p.94. Zie ook cbak0265 en

cbak0307.
28 Bakker 1922a, p.94. Zie verder cbak0345.
29 Bakker 1922a, p.95-96. Zie verder

cbak0043, cbak0239 en cbak0415. De
bedoelde persoon is Symon Beets.

30 Bakker 1922a, p.96-97. Zie verder
cbak0387.

31 Nl. Uitdam.
32 Bakker 1922a, p.97. Zie verder cbak0023.
33 Bakker 1922a, p.97. De betrokken vrouw

heet voluit Trijntje Parrekiet, maar dit is
haar bijnaam. Zie cbak0407.

34 Bakker 1922a, p.97-98. Zie verder
cbak0465.

35 Bakker 1922a, p.98. De genoemde persoon
is Herk Ooievaar. Zie cbak0276.

36 Bakker 1922a, p.98. Hier wordt nog Herk

Ooievaar bedoeld. Zie ook cbak0177.
37 Bakker 1922a, p.98-99. Zie verder

cbak0201.
38 Bakker 1922a, p.99. Zie ook cbak0365.
39 Bakker 1922a, p.100. Zie ook cbak0462.
40 Bakker 1922a, p.100. Deze sage komt

uiteraard niet voor in de correspondentie
van C. Bakker aan G.J. Boekenoogen.

41 Bakker 1922a, p.101. Zie verder cbak0382.
42 Bakker 1922a, p.102. Zie cbak0141.
43 Bakker 1922a, p.102-103. Zie verder

cbak0045; de betrokken personen heten
daar voluit Alida Moezereen en Dirk
Broers.

44 Bakker 1922a, p.103. Zie verder cbak0381.
45 Bakker 1922a, p.103.
46 Bakker 1922a, p.103-104. Zie verder

cbak0380 en cbak0446. In de gepubliceerde
versie is er een duidelijker rolverdeling
tussen de molenaar en de bedelaar. In de
versie uit de correspondentie figureert ook
nog een plotseling optredende knecht, die
deels met de molenaar lijkt samen te vallen.

47 Bakker 1922a, p.105. Zie verder cbak0190.
48 Bakker 1922a, p.105. Zie verder cbak0281.

De kol is de heer Stroo.
49 Bakker 1922a, p.105-106. Zie verder

cbak0282. De kol is de heer Stroo.
50 Bakker 1922a, p.106-107. Zie verder

cbak0386.
51 Bakker 1922a, p.107. Zie verder cbak0473.
52 Bakker 1922a, p.107-108. Zie verder

cbak0408.
53 “Houten bak, waarin de boter gedaan

wordt nadat ze gekarnd is en waarin ze
wordt uitgewasschen en doorgewerkt.”
Noot bij Bakker 1922a, p.108.

54 Bakker 1922a, p.108. Zie verder cbak0368.
55 Bakker 1922a, p.109-110. Het hier toege-

voegde commentaar van de informant uit
Zuiderwoude ontbreekt in de correspon-
dentie met G.J. Boekenoogen. Vgl.
cbak0020, zie cbak0445 en vgl. ook nog
een andere gepubliceerde versie cbak0507.

56 Bakker 1922a, p.110-111. Zie verder
cbak0181 en voor de andere gepubliceerde
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versie cbak0512.
57 Bakker 1922a, p.112. De genoemde W.K. is

Willem Kennedy. Zie cbak0174.
58 Bakker 1922a, p.112-113. Zie verder

cbak0409.
59 Bakker 1922a, p.113. Zie cbak0198.

Kennelijk beschikte C. Bakker voor de
publicatie niet meer over aantekeningen of
heeft hij ze niet meer geraadpleegd, want
het typerende motief van de toverspiegel is
verdwenen.

60 De afkorting N.N. staat in dit geval steeds
voor non nominandus, niet te noemen
persoon. In het navolgende gaan achter
N.N. uiteenlopende personen schuil. C.
Bakker kent de namen van de betrokken
personen doorgaans wel (blijkens zijn
correspondentie met G.J. Boekenoogen),
maar hij publiceert de namen niet uit
overwegingen van privacy.

61 Bakker 1922a, p.267. Zie ook cbak0278.
Daar blijkt dat Almers G. = Grietje Zwart
alias Almers Grietje; N.N. = de oude heer
Duivis uit Zuidscharwou.

62 Bakker 1922a, p.267. Zie ook cbak0308;
hier blijkt N.N. = Jan Bakker.

63 Bakker 1922a, p.268. Zie cbak0040; hier
blijkt Aaltje J. = Aaltje Jonker = mevrouw
Abeltje Jonker. De genoemde N.N. blijft
ook in deze sage anoniem.

64 Bakker 1922a, p.268. Zie ook cbak0410; de
N.N. is Lauwrens Honingh uit Ransdorp,
de broer van mevrouw Houtman.

65 Bakker 1922a, p.268. Zie cbak0372; N.N. is
Sijmen Buis.

66 Bakker 1922a, p.268. Zie ook cbak0144,
waar de jongen evenmin bij zijn naam
genoemd wordt.

67 Bakker 1922a, p.268. Zie cbak0187, waar de
Durgerdammer ook naamloos blijft.

68 Bakker 1922a, p.268-269. Zie cbak0197
waar de jood ook naamloos blijft.

69 Bakker 1922a, p.269. Zie cbak0249; de
N.N. heet Kees Bakker.

70 Bakker 1922a, p.269. Zie cbak0013 en
cbak0014. De kol is Pietertje Huisman.

71 Kwaal waarbij de oogleden zich naar buiten
keren.

72 Bakker 1922a, p.269-270. Als later terug-
verwezen wordt naar deze mededeling
blijkt dat met N.N. bedoeld wordt Mie
Roele, de weduwe van Pieter Lodder.

73 Het mes van de zeis.
74 Bakker 1922a, p.270. Zie ook cbak0188. De

betrokken personen heten voluit Heintje
Groen, Kees de Waart, Piet Lodder en Jan
Lodder.

75 Bakker 1922a, p.270. Het gaat hier weer om
Heintje Groen. Zie cbak0346.

76 Bakker 1922a, p.270. Het gaat hier weer om
Heintje Groen; zie cbak0346.

77 Bakker 1922a, p.271. Het betreft Herk
Ooievaar. Zie cbak0178.

78 Bakker 1922a, p.271. Zie cbak0179.
79 Bakker 1922a, p.271. Zie cbak0276.
80 Bakker 1922a, p.271. Zie cbak0264 over

Willem van der Hoek.
81 Bakker 1922a, p.272. Zie cbak0193. De

personen zijn Wietse Veldhuis en dominee
Windgetter. Opgetekend uit de volksmond
in Koog aan de Zaan. Vgl. ook Sinninghe
1975a, p.8-9.

82 Namelijk Wietse Veldhuis.
83 Bakker 1922a, p.272. Zie cbak0194.
84 Bakker 1922a, p.272. De bedoelde kol is

Grietje Holleman. Zie ook cbak0001.
85 Bakker 1922a, p.272. De bedoelde kol is

Grietje Holleman. Zie ook cbak0204.
86 Bakker 1922a, p.272. De bedoelde kol is

Grietje Holleman. Zie ook cbak0041 waar
evenwel sprake is van een zesjarig broertje.

87 Bakker 1922a, p.272. De bedoelde kol is
Grietje Holleman. Zie ook cbak0348.

88 Bakker 1922a, p.272-273. De bedoelde kol
is Grietje Holleman. De opmerking tussen
haakjes is een noot van C. Bakker. Zie ook
cbak0008.

89 Bakker 1922a, p.273. De bedoelde kol is
Grietje Holleman. Zie cbak0039.

90 Bakker 1922a, p.273. De bedoelde kol is
Grietje Holleman, de man is Manus Duif;
zie cbak0411.
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91 Bakker 1922a, p.273. De bedoelde kol is
Grietje Holleman, de vrouw was de
echtgenote van timmermansknecht Van der
Helm; zie cbak0460.

92 Bakker 1922a, p.273. De bedoelde kol is
Grietje Holleman; zie cbak0038. De
opmerking tussen haakjes is een noot van
C. Bakker.

93 Bakker 1922a, p.273. De bedoelde kol is
Grietje Holleman; zie cbak0191.

94 Bakker 1922a, p.273. De bedoelde kol is
Grietje Holleman; zie cbak0208.

95 Bakker 1922a, p.277. De bedoelde P.H. is
Pietertje Huisman.

96 Bakker 1922a, p.277-278.
97 Bakker 1922a, p.278.
98 Gevoelig.
99 Bakker 1922a, p.278. De naam van de kol is

volgens het artikel p.269, 278 en 280-281
Mie Roele. De vrouw die haar aflegde G. de
Boer-Punt. Zie cbak0443.

100 Bakker 1922a, p.278-279. De kol die werd
afgelegd was Mie Roele.

101 Bakker 1922a, p.279. Er bestaan enkele
afwijkingen ten opzichte van de correspon-
derende sage cbak0184. De zegsman is een
informant uit Zuiderwoude (Klaas geheten),
de boerenzoon is Kees de Waart.

102 Kwaken.
103 Bakker 1922a, p.279-280. Zie ook

cbak0455.
104 Zoiets.
105 Bakker 1922a, p.280. Zie cbak0468.
106 C. Bakker licht toe: iergat is het gat,

waardoor de urine der koeien uit den stal
wegvloeit.

107 Bakker 1922a, p.280-281. Zie ook
cbak0474. De kol N.N. is Mie Roele, boer
C.H. is Cornelis Honingh alias Roode Kees
Honingh.

108 C. Bakker licht toe: een strooien hoed, door
de boerinnen in Noord-Holland gedragen.

109 Bakker 1922a, p.281. Zie waarschijnlijk
cbak0442. De kol is Mie Roele. C. Bakker
suggereert in zijn artikel dat zijn zegsman
Jan Lof is, maar dit zou een vergissing

kunnen zijn. Als klopt dat de sage gelijk is
aan cbak0442, dan kan deze wel opgete-
kend zijn uit de mond van iemand uit
Zuiderwoude, maar waarschijnlijk niet J.
Lof. Ten eerste wordt in cbak0442 beweerd
dat het Klaas Lodder was die de kol in de
stoof heeft zien zitten, en niet J. Lof. Ten
tweede duikt Jan Lof pas iets later in de
correspondentie met G.J. Boekenoogen op,
die als een ‘nieuwe’ informant lijkt te
worden voorgesteld (zie cbak0465).

110 Bakker 1922a, p.281.
111 Bakker 1922a, p.281-282. Deze vertelling

vertoont slechts vage overeenkomst met
cbak0169.

112 Bakker 1922a, p.282-283. Zie ook
cbak0441. De man met de sabel is W.
Salomon.

4. Twee interviews met de heer P. Groot,
veehouder in ruste

1 Hozen, plensen.
2 Vgl. cbak0062.
3 Kennelijk hebben de woorden zich los-

gezongen van de betekenis, want het
Bijbelse woord “de verzenen tegen de
prikkels slaan” betekent oorspronkelijk:
weerspannig of opstandig zijn, nutteloos
verzet plegen. Verzenen zijn hielen en de
prikkel is een puntige stok. Een weerspan-
nig trekdier kan (tevergeefs) met zijn hiel
tegen de prikkel van de drijver schoppen.
De uitspraak is gebaseerd op Handelingen
9:5 of 26:14 (meestal in oudere vertalingen).
Zie wnt xii, ii, kol.4174; Katholieke
encyclopaedie 1938, dl.23, kol.420.

4 Deze herinnering betreft helaas een andere
tak van de familie Schuurman, waarin
inderdaad veel kermislui voorkwamen.

5 Helaas betreft deze herinnering een ander
gezin Nadort, niet dat van de kinderloos
gebleven Kees van de Nadort en Elisabeth
Breek. De heer Groot heeft het hier over
neef Jacob van de Nadort (geb. 1867),
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werkman en melkboer, en Klaasje Postma
(geb. 1866); zij kregen verschillende
kinderen, onder wie Klaasje (geb. 11 maart
1910). Bevolkingsregister Broek in Water-
land dl.16, p.3. (Streekarchief Waterland,
Purmerend).

6 De herinnering betreft een andere Hout-
man dan de bedoelde Thomas Houtman.

7 Vgl. Pannekeet [z.j], p.76.
8 Tijdens de opname zat mevrouw Groot

betrekkelijk ver bij de microfoon vandaan,
zodat niet al haar woorden op de band even
duidelijk te verstaan zijn.

9 Zie cbak0520.
10 De hier gegeven samenvatting is niet geheel

correct; zie cbak0456.
11 Vgl. over de Broekers ook Zwaagdijk 1946,

p.78: “Broeker, Broeker vinken - / Ze
lopen, dat ze stinken. / Ze nemen een blad,
/ Ze vegen ...”

12 Zwaagdijk 1946, p.74 spreekt van
“troeteter” en verklaart de naam aldus:
“Want om twaalf uur ’s middags rijden bij u
rond de speeltoren-ruitertjes, waarvan één
mannetje op één been op een trompet blaast
en duidelijk: “Troet!” roept. En dan gaan
alle Monnikendammers zo gauw mogelijk
naar moeders pappot.” Deze verklaring lijkt
al weer een narratieve verfraaiïng te zijn van
de letterlijke betekenis van ‘troethapper’ of
‘troeteter’, namelijk een eter van inferieure
kost. Troet is een benaming voor een in
water, melk of karnemelk gekookte
meelkost, kortom voor een weke, slappe
massa.

13 Van Engelenburg 1907 schrijft hierover op
p.93: “In den toren hangt een klok van 1.37
M. middellijn met het volgende randschrift:
verbum. domini. manet. in aeternum.
henricus. muers. me. fecit. anno. 1624,
waaronder twee wapens van Zuiderwoude
met het woord suijderwout, van welk
dorp de klok afkomstig is.
Hoe die klok uit Zuiderwoude in den toren
van Broek kwam? We hebben [...] gezien,
dat Zuiderwoude bij Broek in het krijt

stond. Toen nu de Zuiderwouder toren
wegens bouwvalligheid werd afgebroken
hebben de Broekers die klok overgenomen.
Ten onrechte werden zij dus - zooals
vroeger wel geschiedde - voor “klokken-
dieven” uitgescholden.” Hierover ook Van
Zeggelaar 1902, p.201. Hierover verder nog
Bruigom 1979, p.160-161: “Op 19 decem-
ber 1811 werd besloten om Zuiderwoude
en Uitdam met de gemeente Broek in
Waterland te verenigen, waarbij Broek zich
bereid verklaarde om de achterstallige
verpondingen der beide dorpen te betalen
mits dat hun lieden mogt worden
geconsenteert [= toegestaan] om den Toorn,
beneffens de Klok van Zuijderwoude te
mogen verkoopen en een kleijne klok op een
geschikte plaats daarvoor te stellen, te meer
daar de gemelde toorn in sulke slegte en
bouwvallige omstandigheid is. Dank zij de
geldelijke bijdragen van zeven ingezetenen,
kon de klok echter in 1823 in de Broeker
toren worden gehangen. Een ingegraveerd
opschrift bij de slagrand der klok herinnert
ons aan dit initiatief.”

14 Hier treedt verwarring op met een tweetal
weerspreuken:

- Wanneer het op Sint Margriet regent,
regent het zes weken;

- Droog weer op Sint Margriet, dan regent ’t
zes weken niet.

Zie Van der Molen 1979, p.181.
In cbak0422 is het:
- Sinte Margriet: zes weken regen of zes

weken niet.
15 Het betreft Volkskundevragenlijst 21

(1957), deel iii, vraag 1: “Wat deed (doet)
men bij U met de nageboorte van het paard
en waarom deed (doet) men dat? Kent men
ook dergelijke gebruiken met de nageboor-
ten van andere dieren?” In een toelichting,
die aan de vragen voorafgaat, wordt gesteld
dat de nageboorte van het paard soms hoog
in de boom werd opgehangen. Redenen die
voor dit gebruik gegeven werden, waren
onder andere: dan zal het veulen later fier
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met de kop omhoog lopen, of dan zal het
veulen later een harddraver worden. Zie
Dekker 1989, p.83. Op 15 augustus 1908
schreef Bakker aan Boekenoogen: “Als men
de nageboorte van een paard in den boom
hangt, houdt het veulen den kop rechtop
(Beemster).” Het motief van het ophangen
van de nageboorte van het paard komt
prominent naar voren in het eerste deel van
de romancyclus Het Bureau van de
schrijver en volkskundige J.J. Voskuil.

16 N.B.: de Unie van Waterland werd wel in
de 17e eeuw, maar al in 1619 opgericht.
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sinat 1793 cbak0066 (Jeder kennt seine
eigene Arbeit am besten)

sinat 1826 cbak0139, cbak0448 (Der Pfarrer
spricht sein “Latein”)

Oorsprongssagen
sinur 0037a* cbak0036 (Die Entstehung des

Namen Jacob)
sinur 0087a* cbak0425 (Warum die Schwalbe

nicht im Grünen nistet)
sinur 0092a cbak0504 (Rotkehlchen; rot vom

Blute Christi)
sinur 0119c* cbak0424, cbak0427 (Warum die

Heringe Streifen auf dem Rücken
tragen)

sinur 0129c* cbak0434 (Die roten Flecken auf
der weissen Taubnessel)

sinur 0129d* cbak0437 (Die schwarzen Flecken
auf dem Klee)

sinur 0130b cbak0423 (Drei Zähne im
Schilfrohr)

Sagen

Sagen over demonen (1-500)
sinsag 0001 cbak0305, cbak0318, cbak0402,

cbak0483, CBAK0522 (“Hier ist die
Zeit, wo ist der Mann?”)

sinsag 0002 cbak0472, CBAK0521 (“Das
Wasser ist Wein, aber der Mann
ist mein”)

sinsag 0012 cbak0436 (Fisch will Mann ins
Wasser ziehen (läst erst ab, als der
Name Gottes genannt wird))

sinsag 0021 cbak0345, cbak0391, cbak0393,
CBAK0526, CBAK0527, CBAK0531
(Begegnung mit nackter Nixe)

sinsag 0031 cbak0246 (Die Prophezeiung des
Meerweibes)

sinsag 0032 cbak0394, CBAK0523 (Das
gefangene Meerweib)

sinsag 0061 cbak0145, cbak0490, CBAK0517
(Werkgeister)
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sinsag 0066 cbak0343, CBAK0519 (Die zähe
“fikkefak”. Zwerge bekommen
ungeniessbare Speisen)

sinsag 0283 cbak0025, cbak0206, cbak0207,
cbak0261, cbak0270
(Übertragung des Fieberdämons)

sinsag 0291 cbak0049, cbak0271 (Mensch von
Mahr beritten)

sinsag 0331 cbak0433 (Spuktier kann nicht
getroffen (gefangen) werden)

sinsag 0333 cbak0004, cbak0042, cbak0047,
cbak0375, cbak0418, cbak0441,
cbak0471, CBAK0604 (Spuktier
erschreckt Wanderer)

sinsag 0401 cbak0016, cbak0046, cbak0151,
cbak0158, cbak0171, cbak0376,
cbak0470, cbak0478, CBAK0513
(Der verborgene Schatz)

sinsag 0402 cbak0027, cbak0029 (Die
versäumte Wallfahrt (Messe,
Gabe))

sinsag 0414 cbak0313 (Hand wächst aus dem
Grabe)

sinsag 0435 cbak0203, cbak0259, CBAK0514
(Selbstmörder als Wiedergänger)

sinsag 0450 cbak0195, cbak0202, cbak0349
(Andere Tote spuken)

sinsag 0456 cbak0006, cbak0007, cbak0015
(Der Poltergeist im Hause)

sinsag 0471 cbak0370 (Schiff segelt durch die
Luft)

sinsag 0477 CBAK0593 (Begegnung mit
Geistern)

sinsag 0481 cbak0038, cbak0149, cbak0187,
cbak0192, cbak0197, cbak0200,
CBAK0567, CBAK0568, CBAK0589
(Leichenzug gesehen)

sinsag 0483 cbak0174, CBAK0558 (Der Sarg
gesehen)

sinsag 0485 cbak0186 (Der Verkünder des
Todes (Braut, Geistlicher) vor
dem Hause gesehen)

sinsag 0486 cbak0030, cbak0031, cbak0033,
cbak0169, cbak0183, cbak0184,
cbak0185, cbak0306, cbak0347,
cbak0373, cbak0374, cbak0438,

cbak0439, cbak0484, CBAK0597
(Andere Todesvorzeichen)

sinsag 0487 cbak0371, CBAK0524
(Vorbedeutung anderer
Ereignisse)

sinsag 0489 cbak0001, cbak0008, cbak0012,
cbak0017, cbak0039, cbak0041,
cbak0196, cbak0144, cbak0204,
cbak0280, cbak0308, cbak0348,
cbak0356, cbak0372, cbak0410,
cbak0411, cbak0459, cbak0460,
CBAK0560, CBAK0562, CBAK0564,
CBAK0565, CBAK0566, CBAK0581,
CBAK0582, CBAK0583, CBAK0584,
CBAK0585, CBAK0586, CBAK0587,
CBAK0588, CBAK0594, CBAK0603
(Das zweite Gesicht)

Toversagen: heksen (501-660)
sinsag 0501 cbak0024, cbak0034 (Der

Katzentanz)
sinsag 0502 cbak0043, cbak0239, cbak0415,

CBAK0532 (Der goldene (silberne)
Becher)

sinsag 0503 cbak0274 (Die gestörte
Hexenversammlung)

sinsag 0513 cbak0020, cbak0445, CBAK0507,
CBAK0556 (Die verzauberte Jacht)

sinsag 0531 cbak0275, cbak0304, CBAK0511
(Peinhexe quält einen Menschen
mit einer Puppe, in welche sie
Nadeln steckt)

sinsag 0533 cbak0023, cbak0040, CBAK0534,
CBAK0563 (Butterhexe)

sinsag 0536 cbak0407, CBAK0535 (Hexenkunst
wird gelehrt)

sinsag 0539 cbak0005, cbak0240, cbak0241
(?), cbak0461 (Hexe bannt an den
Platz)

sinsag 0542 CBAK0525 (Von unsichtbaren
Händen aufgenommen)

sinsag 0544 cbak0386, cbak0387, cbak0442,
cbak0457, CBAK0533, CBAK0552,
CBAK0601 (Hexe macht sich so
klein, dass sie in eine Feuerkieke
passt)
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sinsag 0545 cbak0026, cbak0181, cbak0190,
cbak0191, CBAK0508, CBAK0512,
CBAK0549, CBAK0557, CBAK0590
(Hexe geht über das Wasser)

sinsag 0586 cbak0381, cbak0497, CBAK0546,
CBAK0547 (Von Hexe empfangene
Äpfel verwandeln sich in Kröten)

sinsag 0591 cbak0170, cbak0408, cbak0453,
cbak0473, CBAK0509, CBAK0553,
CBAK0554 (Die Seele der Hexe
verlässt den Körper in Tiergestelt
(als Lichtlein); kann nicht
zurückkehren ehe Tuch von
ihrem Mund genommen ist)

sinsag 0608 cbak0258 (Andere Begegnungen
mit Hexentieren)

sinsag 0621 cbak0022, cbak0141, cbak0446,
CBAK0544 (Die Frau backt
Kuchen)

sinsag 0622 cbak0380, CBAK0548 (Die
verzauberte Mühle)

sinsag 0626 cbak0044, cbak0051, cbak0263,
cbak0272, cbak0350, cbak0382,
cbak0403, cbak0454, CBAK0543,
CBAK0596 (Hexe durch Kochen
der Federn aus dem Kissen des
Verzauberten verwundet)

sinsag 0640 cbak0009, cbak0013, cbak0262,
cbak0464, CBAK0570 (Hexentier
verwundet: Frau zeigt am
folgenden Tag Malzeichen)

sinsag 0642 cbak0273 (Hexe erkannt: sie kann
nicht über einen runden Stock
hinwegschreiten)

Toversagen: tovenaars (661-780)
sinsag 0663 cbak0346, CBAK0574 (Zauberer

macht Jagdglück zunichte)
sinsag 0665 cbak0430 (Zauberer wirft

jemandem ein Schloss auf den
Mund)

sinsag 0666 cbak0032, cbak0177, cbak0178,
cbak0179, cbak0201, cbak0264,
cbak0365, cbak0400, CBAK0538,
CBAK0539, CBAK0540, CBAK0575,
CBAK0576, CBAK0578 (Zauberer
bannt an den Ort)

sinsag 0668 cbak0249, CBAK0569 (Zauberer
zaubert den Weg voll Kaninchen,
weisse Katzen, Kühe, Reiter usw.)

sinsag 0685 cbak0173, cbak0279, cbak0281
(?), cbak0282, CBAK0510,
CBAK0550 (?), CBAK0551 (Pikbube
als Helfer)

sinsag 0687 cbak0190, CBAK0549 (Der
sonderbare Schankwirt. Matrose
zapft Getränke aus dem Mast)

sinsag 0688 cbak0198 (Der Zauberspiegel)
sinsag 0699 cbak0188, CBAK0572 (Zauberer

verhindert das Mähen)
sinsag 0750 cbak0193, cbak0194, cbak0276,

cbak0296, CBAK0537, CBAK0573,
CBAK0577, CBAK0579, CBAK0580
(Andere Zauberei)

sinsag 0752 cbak0180, cbak0277, cbak0304,
cbak0465, CBAK0536 (Zauberbuch
kann nicht verbrannt oder
weggegeben werden)

sinsag 0780 cbak0462, CBAK0541, CBAK0542
(Zauberer zwingt auf andere
Weise, die Bezauberung fort zu
nehmen)

Toversagen: nachtmerrie (781-800)
sinsag 0781 cbak0021, cbak0369, cbak0412,

cbak0456, cbak0474, CBAK0516,
CBAK0600 (Mahr im Stall ertappt)

sinsag 0782 cbak0368, CBAK0555 (Das
gefundene Sieb (Muschelschale,
Buttermulde))

sinsag 0796 cbak0468, CBAK0599 (Mensch von
Mahr beritten: er versucht
vergebens ihn zu überwältigen)

Toversagen: weerwolven (801-850)
-

Duivelsagen (851-980)
sinsag 0905 cbak0295, CBAK0529 (“Dreizehn

heraus”)
sinsag 0906a cbak0265, cbak0307, CBAK0530

(Teufel als Schlittschuhläufer;
herausgeforderter Teufel setzt
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Schlittschuhläufer nach, der mit
knapper Not entkommt)

Historische sagen (981-1400)
sinsag 1266 cbak0050 (Das Heben des

Schatzes)
sinsag 1304 cbak0215 (Der dankbare Räuber)

Legenden
sinleg 0046 cbak0048 (Ochsen (Kühe, Stiere)

zeigen, ohne Geleit, den Bauplatz
an)

sinleg 0218 cbak0404 (Die Hostie ins Feuer
geworfen brennt nicht)

Brunvand

brun 6100 cbak0310 (The Jogger’s Billfold)
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Huisman, Grietje: 77
Huisman, Pietertje (winkelierster, ‘heks’): 120,

123-124, 185, 217, 218, 436-437, 441, 514, 541,
542

Huizinga, J. (historicus, redacteur De Gids): 31,
32

Hunhagen, Sophia: 124-125
Huygens, Cornélie: 510
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IJpolder: 495
IJzeren Ridder, de: 56, 337
Ilp, Den: 48, 79, 160, 412, 463
Ilpendam: 67, 77, 287, 434, 449, 488, 489, 499
Ingels (smid): 377
Ingberts, Japik (rover): 63, 113

Jaagweg: zie Monnikendammer Jaagweg.
Jaarsma, Dam: 194
Jacke, Van de Jongen geheeten: 45
Jager, N. de: zie Neeltje Bakker-de Jager.
Japhet: 233
Japie de Jood: zie Japie Schaap.
James, Jesse (rover): 113
Jans, Grietje: 475
Jansen, Aart (=Aart Koeman): 124-125
Jansen, Pieter (=Pieter Koeman): 124-125
Jansen, Trijntje: zie Trijntje Parrekiet.
Jansen-Hunhagen, Sophia: zie Sophia Hunhagen.
Janse van Swieten, Cornelis (rover; zie ook

Achtkante boer): 113
Jan Vijf Vingers In Den Naars: 76-78, 383, 393
Jasykoff-prijs: 10, 506
Jeruzalem: 382
Jezus: 315, 316, 336, 363, 364, 382, 385, 387, 413,

513
Jong, Lubbert de: 356, 374
Jonge Hoen, ‘t: zie Albert ‘t Hoen.
Jongkees, W. (kleermaker): 177
Jonker (familie): 218
Jonker, Aaltje/Abeltje: 217, 226, 435, 541
Jonker, Klaas: 217
Jordaan, De: 473
Jozef: 237-238, 280
Jozef II (keizer van Oostenrijk): 166
Juffrouw Handenloos: 419
Juichend Noord-Holland, Het: 166
Juliana (prinses): 7

Kalf, Het: 375-377
Kamminga, F. (veldwachter): 9
Kamp, Dirk: 182
Kamp, Jan: 138
Kant, De: 173
Kapitein Van Arkel, De: 365
Karel V: 183
Karel XIV: 312
Katholiek, De: 204

Katwoude: 49, 81, 88
Keeke (‘heks’): 481
Keeren, De (kerkhof): 223
Keern: 317
Keerngouw: 173, 183
Kelderman, C. (herbergier): 396
Kelderman, Cornelia: 79
Kennedy, Willem (schilder, kunstschilder): 177,

178, 265, 434, 541
Kerkbuurt: 173
Kerk Ee: 268, 420, 531
Kerkplein: 24, 163, 175
Keulen, Krijn van: 276-277
Kikkerend: 173, 183
Kildersma, Marten: 357
Kinder- und Hausmärchen: 53, 59, 71, 110, 198,

199
Kinselmeer: 14
Klaver, Willem (boer): 67, 69, 393, 538
Kleerenbezem, Neeltje: 272, 532
Kleijenburg, Leentje: 70
Klein, Henrikus: 251, 529
Klein Noord: 317
Klein Patertje: 160
Kleinsorg, Joachim (vrijbuiter): 112
Kleyn Kobisje alias Koningh sonder Onderzaten:

59, 140-141, 200, 513
Klokkedieven (spotnaam voor Broekers): 485,

543
Klundert: 48, 312, 515
Knip, Jannetje: zie Jannetje Dekker-Knip
Knip, Dirk (timmerman, winkelier): 88, 139, 389,

474
Knip, Pieter (geb. Uitdam, boerenknecht,

veehouder): 76-78, 383-384
Knip, Pieter (geb. Ransdorp, veehouder): 88
Knip, Symen: 380
Knip, Symon (boer): 76, 77
Knoop, W.J. (generaal): 244, 528
Koch, Robert: 17, 507, 508
Koeman, Aart (= Aart Jansen): 124
Koeman, Klaas: 124-125
Koeman, Pieter (= Pieter Jansen): 125
Koeman, Trijntje: zie Trijntje Parrekiet.
Koeman-Hunhagen, Sophia: zie Sophia Hun-

hagen
Kok, Jan (kruidenier): 176
Kok, Reier (olieboer): 177
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Koker, C. (wethouder): 9, 176
Koog aan de Zaan: 10, 12, 17, 48, 134, 136, 141,

145, 156, 224, 228, 230, 231, 232, 240, 241,
243, 248, 252, 253, 260, 261, 262, 270, 271,
290, 350, 386, 419, 436, 439, 441, 511, 525,
529, 531, 537, 541

Kooi, Jurjen van der: 54, 55, 57, 60, 90, 96, 97,
113, 196, 201, 211-212

Kool, Guurtje (boerin): 164
Kooker (familie): 476
Koopman, Hendrik Arend (wagenmaker): 122,

532
Koopman, Hermanus: 122
Koopman, Reindert: 122
Korteweg (dominee): 271
Koster (olieverkoper): 177
Koster, Rikus: 357
Kouszen-Verzoolder tot Koning verkooren, Een:

59, 200
Kramer, Piet: 302
Kriek: 339-340, 534
Krolleman: 419, 482, 496
Kronijk der Kennemer Vrijbuiters: 206
Kruisweg: 396
Kruseman, Mina: 143-144, 155, 244, 245
Kubbe, Trijntje (‘heks’): 120, 124, 218
Kwadijk: 193

Laan, De: 52, 69, 121, 538
Lagendijk: 273
Landbouwschool: 453-455, 456, 503
Landsmeer: 81, 161, 228
Langenberg, Dirk (groenteboer): 176
Langenbrug: 306, 380, 396, 533
Langendijk: 389
Langewagen, R.: 161
Lastpenning (vrijbuiter): 112
Latijn: 392
Leeteinde: 69, 173, 447, 527, 538
Leeuwarden: 483, 495
Leeven en Bedryf van Clement Marot: 59, 141,

200
Leguit, Aatje: 89
Leiden: 10-12, 33, 48, 93, 97, 112, 141, 145, 240,

241, 243, 244, 249, 257, 261, 290, 295-296
Leydis, Johannes a: 197
Linden, Van der (schuitenmaker): 177
Liques, baron van: 112, 205

Lodewijk Napoleon (koning): 162, 167
Lodder, Dirk (boerenknecht): 511, 531
Lodder, Elizabeth: 88
Lodder, Geertje: 122
Lodder, Gerrit (melkboer, boerenknecht,

koopman): 19, 49, 448, 511-512
Lodder, Jan (jager, boer): 135, 269, 437, 531, 537,

539, 541
Lodder, Jacob (boerenknecht): 122
Lodder, Klaas (broer van Jan Lodder): 83, 129,

403, 539
Lodder, Klaas (boerenknecht, zoon van Jan

Lodder): 269, 388, 531, 537, 542
Lodder, Piet (boer, stierhouder): 122, 123, 135,

269, 388, 437, 531, 537, 541
Lodder-Roele, Mietje: zie Mie Roele.
Lodeesen, D.: 168
Lof, Dirk (boerenknecht): 83
Lof, Jan (veehouder): 20, 82-88, 90, 91, 97, 103,

104, 116, 129, 132-133, 139, 141, 146, 150,
397-408, 420, 423, 430, 443, 460, 478, 510, 516,
537, 538, 542

Lof jr., Jan: 83
Lof, Jan (achterkleinzoon van veehouder en

verteller Jan Lof): 515
Lompeplomp: 370-371
Lor(d) de Kappenstijfster: 130, 380, 419, 484
Luther, Maarten: 161, 183

Maas: 327
Maastricht: 112
Man, Jan (belezer): 316
Marees, Hannes: 271
Maria: 232, 336, 513
Marken: 23, 123, 164, 166, 169, 172, 175, 191, 192,

334, 420, 435, 489, 490, 534, 535, 536, 539
Medisch Weekblad: 17
Meer, Alexander van der: 492
Melisz., Lambert: 160-161
Melling, Anton Ignaz (schilder): 167
Meppen, Neeltje: 512
Meppen, Wiggert (kermisreiziger): 177
Messchaert, Antje (grootmoeder van C. Bakker):

43
Meulen, vrouw Van der: 224
Meyer: 511
Michels, Jo: 192
Middelie: 82
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Midden-Beemster: 192, 193
Mijn jeugd in Broek in Waterland, 1890-1916: 176
Moezereen, Alida: 227, 426, 518, 540
Mol, Gerritje: 514, 538
Monné (olieverkoper): 177
Monnikendam: 18, 23, 25, 48, 81, 84, 121, 129,

161, 169, 175, 183, 184, 192, 197, 218, 273,
375, 400, 417, 420, 434, 449, 485, 487, 490,
499, 502, 508, 515, 525, 543

Monnikendammer Jaagweg: 122, 166, 167, 173,
175, 420, 439

Moskou: 76, 305
Mozes: 233, 241, 333
Mulder, C. (winkelier): 176
Mulder, Gerrit (kruidenier): 176, 474
Mulder, Kees (stierhouder): 178
Mulder, Piet: 183
Multatuli: zie Eduard Douwes Dekker.
Muus, Peter: zie Peter Muus.

Nadort, Jacob van de (boer): 52, 542
Nadort, Jacob van de (schipper): 67, 370
Nadort, Kees van de (boerenknecht): 38, 67-69,

70, 83, 91, 122, 178, 393-396, 406, 409, 420,
425, 442, 444, 472, 483, 532, 538, 542

Nadort, Klaasje van de: 472, 543
Nadort, oude vrouw (belezeres): 478, 498
Nagtglas, F.: 75
Napoleon: 162, 166, 167, 430
Navorscher, De: 75
Nederland en zijne bewoners: 168
Nederlandsch Tijdschrijft voor Geneeskunde: 30,

213
Neeltje Pater (restaurant; zie ook Pater, Neeltje):

169
Nes: 374
Nicolaas (tsaar van Rusland): 166
Nicolaaskerk, Sint: 67, 179
Niebuhr, Barthold Georg: 167
Niemeijer (arts): 23
Niemeijer, J.W. (historicus): 164, 191
Nierop, Neeltje (boerin): 78
Nieuwe Brug: 364
Nieuwediep: 329
Nieuwendam: 21, 23, 67, 217, 356, 359, 420, 424,

519
Nieuwendammerdijk: 359, 425
Nieuwenhuizen, Jan (predikant): 525

Nieuwe-Niedorp: 122
Nieuws van den Dag: 202, 535
Nijkerk: 48, 353
Noach: 233
Noordmeer: 28, 173
Noordzee: 71, 201, 256
Noordzeekanaal: 259
Nooy, Maarten (groenteboer): 176
Nunspeet: 48, 379, 427, 431, 537
Nyeuwe Clucht Boeck, Een: 200

Oegstgeest: 12
Okkerman: 419, 482, 496, 540
Olanda: 168
Old Hag: 117, 518
Olij, Jan (bakker): 19, 176
Ondergang van Reimerswaal, De: 75, 198, 305
Ooievaar, Herk (boer, ‘tovenaar’): 48, 90, 133,

135, 137-138, 139, 265-266, 272-273, 318, 424,
438, 540, 541

Oost-Friesland: 86
Oosthuizen: 81, 193, 316, 515
Oost-Indische Compagnie: 163
Oost-Indische Theeboom, De: 45
Oostveen, Willem: 314
Oostzaan: 192, 490, 501
Ordeman (winkelierster): 176
Ordeman, Teun (lorrenboer): 176
Ortigão, Ramalho: 171
Os, de (burgemeester): 295, 485
Oude Hoen, ‘t: zie Govert ‘t Hoen.
Ouwe, D. van: 388
Overbeke, Aernout van: 141
Overleek: 264, 434, 449, 450, 451, 453, 471, 499

Pannekeet, Jan: 479
Paracelsus: 509
Parijs: 341
Parlekiet, Jan: 276
Parree, P.T.J. (arts, opvolger van C. Bakker): 14,

26, 67, 425, 444, 448, 496, 507
Parrekiet, Trijntje (‘heks’): 120, 379, 423, 540
Pater (veldwachter): 449
Pater, Neeltje: 26, 167, 449, 476
Pater Tijs (rover): 62, 63, 111, 113, 280-281, 483
Patersloot: 160
Paulus: 232
Pauw, Dirk: 523
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Pauws, Gerrit de: 374
Pelsebrug: 173
Perrault, Charles: 1, 106, 198, 199, 526
Peter de Grote (tsaar van Rusland): 506
Peter Muus: 379, 431
Petrus: 232, 235-236, 237-238, 275, 332-333, 484
Philips II: 183
Pinkoog: 376
Platte Thijs: zie Pater Tijs
Ploeger, Antje: 125
Ploeger, Klaas: 356
Pluym, A.J.: 204
Poel, De (stoomgemaal): 130, 388
Poepen (Duitse maaiers): 86, 149-151, 156, 158,

173, 180, 181-182, 206-207, 230, 231, 232, 238,
257, 259, 261, 265-266, 381, 392, 424, 459, 460,
484, 524, 528, 529, 532, 539

Poltergeist: 129, 130, 132, 405-408
Poortinga, Ype: 95, 194, 521
Posch, Kees: 271
Postma, Klaasje: 543
Postman, Grietje: 6
Postman, Jaap: 394
Prenten-Magazijn voor de Jeugd: 201
Prijs (familie): 184
Prijs, Jacob (boerenknecht): 121, 532
Prijs, Piet (boer): 183
Prijs, Piet (kruidenier): 176
Prijs, Pieter Jacob (zoon van Jacob Prijs): 121
Prijs-Klucht, Maritje: 121
Prins en Nachtwacht: 202, 535
Prinsenhage: 48, 312, 418
Prins Hendrikkade: 67, 179, 456
Pronk (familie): 184
Pronk (belezer): 499
Pronk, Christina (boerin): 76-78, 383-384
Pronk, Jacob: 184
Punt, Trijntje: 81
Purmerend: 89, 123, 132, 135, 138, 164, 166, 179,

180, 191, 192, 193, 201, 205, 269, 314, 377,
396, 437, 438, 439, 453, 455, 478, 498

Purmer(meer): 163, 197, 265, 280, 281, 302, 307,
319, 328, 375, 420, 536

Purmerpoort: 197
Putten: 458, 464

Rabo-bank: 457
Raifaissenbank: 457

Ransdorp: 70, 77, 79, 82, 83, 88, 161, 194, 217,
225, 380, 499, 514, 525, 527, 541

Rems (burgemeester): 176
Requesens: 160
Revue antropologique: 28
Rieu, E.P. du: 529
Rijnberk, G.A. van (hoogleraar fysiologie): 30-31
Rijp, De: 48, 193, 241
Robyn Hode, A Gest of: 113
Rode Kees: zie Cornelis Honingh.
Roele, Mie (‘heks’): 120, 122-123, 388, 402, 437,

441-442, 443, 444, 518, 519, 531, 537, 538, 541,
542

Roelofsen, Hendrik (‘tovenaar’): 133, 134, 316
Romantische Tafereelen: 104, 518
Romulus: 155
Roncevale, Den droefliken strijt van: 45
Rood, Wit en Blauw: 76, 199, 237
Rooie Arend: zie Arend Schoemaker.
Roomeinde: 67, 173, 176, 538
Rotterdam: 113
Ruijg, Kees de (winkelier): 176
Rümke, C.L. (schoonvader van Nelly Bakker): 12
Rümke, C. (kleinzoon van C. Bakker): 25, 26
Rümke, C.E. (kleindochter van C. Bakker): 26
Rümke, Chr. L. (medisch statisticus, kleinzoon

van C. Bakker): 16, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 169
Rümke, Chr. L. (docent, achterkleinzoon van C.

Bakker): 16
Rümke, H.C. (neuroloog, schoonzoon van C.

Bakker): 21, 26, 27, 448
Rümke-Bakker, N.C.: zie Nelly Catharina

Bakker.
Ruyterman, Symen (olieboer): 177

Saanen, Geesje van: 82
Sacramente van Aemsterdam, Vanden: 203
Salomon, Wullumpie: 388, 445, 542
Sam: 233
Schaap, Japie (marskramer): 178
Schaft, Jan (groenteboer): 176
Scharwoude: 78, 480
Scheffner (arts): 225, 525
Schellingwoude: 23, 161, 169, 302, 422, 533
Scheltema, P.C.: 517
Schermer: 6
Schermerhorn: 362
Scheveningen: 312
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Schieveen, Pau van (wagenmenner, stierhouder):
18, 178

Schinderhannes (rover): 113
Schip Sinternuiten, Het: 71, 201, 256, 514
Schoemaker, Arend (hoofd der school): 5, 9, 24-

25, 44, 74, 75, 76, 175, 176, 187, 198, 259, 470,
474, 488, 506

Schoemaker, G.J. (dochter van A. Schoemaker):
24, 508

Schoemaker, H.J.W. (dochter van A.
Schoemaker): 508

Schoemaker, J.E. (dochter van A. Schoemaker):
508

Schoemaker, J.H. (dochter van A. Schoemaker):
508

Schoemaker-Sevenhuysen, J.H.E. (echtgenote van
A. Schoemaker): 24, 74-76, 198, 202, 303-305,
325

Schokland: 450
Schoon, Cornelis (burgemeester): 167
Schoon, Klaas: 268
Schoorldam: 409
Schoorlder Kronijckxken: 198
Schuitemaker, J.D. (drukkerij/uitgeverij): 132,

201, 397, 526
Schuurman (familie; kermisreizigers): 177, 542
Schuurman, Dirk (veehouder): 36, 45-46, 50, 51-

66, 91, 96, 97-98, 102, 103, 107-109, 111-113,
115, 130, 134, 138, 141, 142, 146, 147, 153,
197-198, 199, 201-202, 206, 275-302, 305-311,
319-332, 335-351, 356, 359-360, 364-365, 373,
375, 420, 421, 424, 429, 436, 472, 510, 511,
512, 521, 525, 530, 532, 534, 535, 536

Schuurman, mevr. D. (winkelierster): 67, 395, 512
Schuurman, Hendrik: 52
Schuurman, mevr. J. (kruidenierster): 176
Schuurman, Reindert (boer): 52, 53, 319
Scott, Walter: 166
SDAP: 503
Sebastopol: 241
Sevenhuysen (broer van J.H.E. Schoemaker-

Sevenhuysen): 75-76, 198, 202, 303-305
Sevenhuysen, J.H.E.: zie J.H.E. Schoemaker-

Sevenhuysen
Shakespeare, William: 53
Siemons: 216
Simonsz, Menno: 183, 538
Sinninghe, J.R.W.: 37, 45, 54, 62, 76, 90, 101, 136,

211-212, 513
Sinterklaas: 496
Sinternuiten: zie Schip Sinternuiten.
Sint Margriet: 78-79, 102, 197, 384, 409, 486-487,

526, 543
Sint Reinuit: 71, 201
Sint Rochus Kerk: 230
Slegt, Johanne: 513, 527
Slochter, De: 378
Sloten: 52, 302
Sluis (boer): 400
Smeenk (familie): 218
Smeenk, Klaas: 218
Smit, Evert (‘tovenaar’): 133, 134, 136, 386
Smit, Sibregt (boerin): 52, 510, 530
Smit-Engel, S.J. (nicht van C. Bakker): 9, 10, 11,

12, 23, 26, 40, 43, 44, 188, 190-191, 506
Sonoy, Diederick: 159
Spaans, W. (boer): 178
Spaarndammer dijk: 111, 112, 206
Speelwagen, De: 181
Spokerijen in Amsterdam en Amstelland: 45
Spokerijen in de Zaanstreek en Waterland: 45
Spookhistorieën, medegedeeld door Meester

Penneschacht aan zijne Kostleerlingen: 201
Sprookjes van moeder de Gans: zie Contes de ma

mère l’Oye.
Sprookjes voor kind en gezin: zie Kinder- und

Hausmärchen.
Spruijt, Maria Cornelia: 515
Stadt, Van der: 217
Stamperius: 75, 198, 305
Stapel, Ricus (dirigent): 175, 187
Staphorst: 462
Steen, Trijntje: 510
Steins Bisschop, N.J.A. (pastoor): 204
Stichter’s Almanak: 198
Stijl, Hein (snoepverkoper): 177
Stöve (familie): 176, 184
Stöve, E. (winkelier): 176
Stroo, Maretje (boerin): 52, 521, 525
Stroo, oude (‘tovenaar’): 133, 134-135, 139, 319,

429, 540
Stukken, Gerrit: 268
Swart (familie): 176
Swart, Aart (olieverkoper): 177
Swart, Annetje: 79
Swart, Neeltje (manufacturierster): 83
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Tambergen (overste): 160
Teenstra, Maarten Douwes: 151, 206
Telegraaf, De: 7
Terschelling: 360, 361, 371, 419, 429, 430, 431
Te Wapen (gymnastiek- en schermvereniging):

175
Texel: 201, 256
Thijs, Platte: zie Pater Tijs
Thompson, Stith: 54, 57, 58, 61, 73, 90, 96, 99,

140, 157, 211-212
Tietjerkstradeel: 483
Tolk, Adriaantje: 121
Tolk, Cornelis (musicus): 34, 42, 510
Tolk, Cornelis (schilder): 177
Tolk, Jacob (winkelier): 176, 510
Tolk, Kees (kruidenier): 176
Tolk, Trijntje: 218
Tracht (rederijkerskamer): 175
Troethappers (spotnaam voor

Monnikendammers): 485, 543
Tromp, Trijntje: 121
Trompetter (marskramer): 178
Tump, Guurtje: 52
Turfhaven: 317
Twentsche Courant: 397
Twisk: 82

Ubbels, Pieter (kastelein): 122, 175, 176, 187, 532
Uilenspiegel, Tijl: 53, 485
Uitdam: 5, 6, 13, 18, 19, 47, 48, 49, 50, 51, 76, 77,

82, 103, 104, 111, 135, 139, 162, 172, 173, 191,
219-220, 225, 255, 333-335, 352, 354-358, 360-
364, 365-375, 381, 382, 385, 410-411, 413, 415,
418-419, 420, 421, 423, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 435, 448, 455, 473, 478, 489, 512, 533,
536, 540, 543

Uitdammer Zeedijk: 374
Urk: 372, 422, 427
Utrecht: 27, 507, 515, 522

Valdez, Francisco de: 62, 111, 112, 323
Valeriuskliniek: 21, 22
Valk, Jefje: 88
Vater, A.: 256, 529
Vegten, Van der (bakker): 456
Veldhuis, Wietse (bakker, ‘tovenaar’): 133, 135,

136-137, 224, 270-271, 386, 439, 531, 537, 541
Veldhuizen, IJbeltje: 122

Veltrop (familie): 184
Veltrop (slager): 176
Vermakelijke Kluchtvertelder of oprechte

Guichelboek: 141
Vet, Geert (kruidenier): 176
Vet jr., Jan (visser): 79-80, 177, 178, 200, 408-409,

473
Vet sr., Jan (visser): 79
Veer, M.R. van de: 93
Vennekool: 176
Victoria (koningin): 246, 528
Vinckers-Durieux: 176
Vinken (spotnaam voor Broekers): 485, 543
Vis, D.: 31
Visser, Jan (boterhandelaar): 71-74, 110, 199, 375-

377, 418, 473
Visser, Klaas (schoenmaker, barbier): 177
Visser, Michiel (schoenmaker, omroeper, brug-

wachter): 177
Visser, P.: 511
Vissertje, Klein (schoenlapper): 177
Vlam, Aagje: 513, 527
Volendam: 5, 80, 166, 172, 192, 262, 409, 444, 450,

482, 484, 485, 490
Volksgeneeskunde in Waterland: 29, 30, 45
Volkskunde: 33, 34, 41, 43, 46, 52, 94, 386, 512
Vondel Gaus: 105, 410
Vondel, Joost van den: 194
Voortman, Barend (kermisreiziger, straat-

muzikant): 177
Vorstenschool: 144, 245
Voskuil, J.J.: 492, 544
VPRO: 492
Vries, Aaltje de (zus van C.E. Bakker-De Vries):

511
Vries, Cornelis de: 81
Vries, Jacob de (broer van C.E. Bakker-De Vries):

511, 515
Vries, Jan de (o.a. boerenknecht en visser): 81,

177, 178, 409, 511, 515
Vries, Sientje de (zus van C.E. Bakker-De Vries):

511
Vuure, Dirk van (boer): 84, 400, 401
Vuure, Lijsje van: 83
Vuure, Willem van (bakker): 176

Waart, Kees de (boer): 130, 268, 269, 313, 380,
437, 541, 542
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Wagenaar, Jaap (schildersknecht, aanspreker): 178
Wallichsz., Jan (vrijbuiter): 112
Walsum, Van: 176
Warmond: 113
Warning, Jan (tuinman, doodgraver): 177
Watergang: 123, 160, 224
Waterlander, De: 5
Waterloo: 227, 426
Weel, C.E. van (burgemeester): 176
Westenschouwen: 75, 198, 305
Westerneng, Aaltje (boerin): 20, 83
Westfalen: 86
Westfriesche Novelle: 204, 531
West-Indische Compagnie: 163
Westzaan: 112, 159, 160, 161, 205, 511
Wiedemeijer (onderwijzer): 474
Wiedemeijer (winkelier): 123
Wiedemeijer-Huisman, Pietertje: zie Pietertje

Huisman.
Wiedemeyer, Jan: 19
Wieringa, C.A.S.: 507
Wijngaarden, G. van: 184
Wijnveldt, J.E.T. (burgemeester): 174, 176
Wilhelmina (koningin): 5-7, 9, 534
Wilhelmina Gasthuis: 15
Willem van Oranje (de Zwijger; prins, stadhou-

der): 159, 161
Willem I (koning): 162, 167, 168
Willem III (koning): 534
Willem V (stadhouder): 162, 166
Willem VI (stadhouder): zie Willem I
Willy, Piet (boer): 134, 316
Wiltenburg, Jan (boer): 402
Wiltenburg, Van (kaasboer): 188
Windgetter (dominee): 136, 137, 270, 439, 541
Wit, Gerrit de (groenteboer): 176
Wit, Jan de (kruidenier): 176
Wit, Kees (kastelein): 175, 176, 187
Wit, Kees (timmerman): 177
Wit, Piet de (lantaarnopsteker): 178
Witte Kruis: 27, 28, 29, 174, 447, 453, 477, 497,
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Woordenboek der Nederlandsche Taal: 33, 144
Woordenboek der Nederlandsche volksnamen

van planten: 34, 537
Wormermeer: 163, 511
Wormerveer: 10

Yperen (vrijbuiter): 112

Zaandam: 10, 71, 172, 216, 235, 375, 506
Zaandijk: 531
Zaanse Schans: 192, 490
Zaanse Volkstaal, De: 33
Zaans Idioticon: 45
Zand, Het: 13
Zeggelaar, G. van (geschiedschrijver): 159, 161,

162, 164, 194, 206
Zeldzame ende vermakelijke verzen: 197, 261
Zijp, Neeltje (boerin): 76, 77
Zonneveld, Pieter (boerenarbeider): 124
Zonneveld-Kubbe, Trijntje: zie Trijntje Kubbe.
Zuideinde: 70, 123, 173, 185, 441, 513, 527
Zuiderwoude: 5, 6, 13, 18, 19, 20, 29, 47, 48, 49,

51, 82, 83, 85, 88, 120, 121, 122, 123, 131, 135,
138, 139, 146, 150, 161, 162, 164, 172, 173,
175, 183, 188, 215, 255, 259, 262-265, 267-269,
271, 272, 312-314, 318, 334, 351-353, 375, 377,
378, 380, 388, 389, 390, 391, 397, 416, 417,
419, 420, 421, 422, 423, 427, 428, 430, 431,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 442, 443,
444, 448, 455, 460, 474, 478, 484, 485, 488,
507, 512, 518, 521, 530, 531, 533, 536, 538,
540, 542, 543

Zuiderzee: 385, 406, 501, 514, 536
Zuidhorn: 508
Zuidland, Jan (rietdekker): 123
Zuidlaren: 507
Zuidscharwoude: 318, 541
Zunderdorp: 47, 122, 161, 225, 226, 227, 240, 301-

302, 306, 313, 378, 381, 422, 426-427, 481, 519,
528, 533, 534, 535, 536, 539

Zwaagdijk, M.: 181
Zwaan: 373
Zwaan, De (herberg): 166, 175, 176
Zwart, buurman: 136
Zwart, Grietje (baker, ‘heks’): 89, 120, 123, 316,

318, 435, 541
Zwartkam (hond): 56, 292, 532
Zwolle: 508
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