derzoeker kan zich zelden zomâar een breed panorarra
voor heel Nederland veroorloven

FIet vertellen van verhalen
aan kinderen

Een methode met een b¡eder bereik is de encuête. Een
nadeef ran deze methode is r¡ef weer dat men dan geen
geobserveerd gedrag bestudeertr maar gerapporteerd gedrag - en tussen deze twee vormen van gedrag kurmen
nog wel eens verschillen bestaan. Het Meertens Instituut
beschikt momenteel over een bestand van circa negenhonderd correspondenten, verspreid over Nederland en
Maanderen. Jaarlijks stuurt het Instituut hun een Volkskundevragenlijst toe. In r995 werd door Eric Venbrur en
mijzelf Volkskundevragenlijst nr. 66 over vertelcultuur en
verhalen samengesteld. We hebben daarin vragen gesteld
naar bepaalde genres verhalen, naar vertellers en vertelsinraties. Vraag r4 over de bekendheid van bepaalde rnoderne sagen heeft inniddels geresulteerd in een publicatie.4
In deze bewuste publicatie gaan we overigens ook in op
de problematiekvan de representativiteit van het correspondentenbestand van het Meertens Instituut: te veel correspondenten zijn momenteel bijvoorbeeld mannen van hoge

Enkele resultaten uit de Volkskundewagenlijst van 1995
Theo Meder

Inleiding
Wetenschap begint met het stellen van de iuiste vragen.
Ton Dekker heeft de gave om ons bij tijd en wijle met
zulke wagen te bestoken. Zoals: 'Halen Turker.r in Nede¡land met kerst al een kerstboom in huis?' Dat is een goede
vraâg, ma het antwoord moeten we nog even schuldig
blijven.' Een van zijn andere vragen - als onderzoeker
van volksverhalen' - luidt: 'Wat weten we eigenlijk van de
manier waarop kinderen aan hun verhalen komen? Hoe
kor¡en ze bijvoorbeeld aan hun sprookjes? En wat weten
r¡¡e van de hele literaire sprookiestraditie voor kinderen?'
Op deze vragen kan ik hier bij lange na geen volledig
antwoord geven - maar ik kan wel een eerste poging wagen. Ik wil dat doen aan de hand van een ool¡ door Ton
Dekker gewaardeerde bron: de volkslorndevragenlijst.l
Verzamelaars van (volks)verhalen wordt niet altiid ten
onrechte ver'weten dat ze vooral 'postzegels' aan ì-ret verzamelen zijn. Ze zljn vooral geïnteresseerd in het scoren
van een goed verhaal, en nauwelijks in de context waarin
dit verhaal oorspronkelijk is ingebed. Dit heeft ertoe geleid dat we in Nederland inmiddels een redelijk beeld
hebben gekregen van de verhaaltypen die hier te vinden
zijn, maar eigenlilk mager geinformeerd zijn over de dagelijkse vertelpraktijk. De beste manier om hierover wat
meer te weteD te komen, is het verrichten van veldrverk:
via participerende observatie kan men het vertellen van
verhalen als het ware in het wild betrappen. De onderzoeker kan waarnemen wie er vertelt en wie er luistert,
hoe het verhaal wordt verteld en hoe erop wordt gereageerd. Het nadeel van veldwerk is, dat het een tamelijk
tijdrovende bezigheid is, en dat men slechts op één plaats
tegelijk kan zijn. Intensief veldwerl¡ moet zich vaak beperken tot een relatief kleine vertelgemeenschap; de on292

Binnen het rcuL'r'-!ÌoJect wordt hier
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Meerre¡s I¡sdtùùt in,niddeìs digitâaì
ìD een daubâse zijn rerwerkt, en die
voo¡ nijn râiistische doeleinden
eenvoudig gecodeerd en gesôrtee¡d

korden worden. Het is de intentie vân
her Invi¡uut o¡r ¡lle VolLskunde
û¡genlijsten te digitâliseren, ñ3ar ¿1t
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nier o¡belânsrijke vrrgen uir
vngentijst ó6 konden hiei helâãs nog
nietwo¡den behàndeld oñd¡t ze nog
op digitâle ververking wãchten.

leeftijd (de categorie zeventig- tot tacl.rtigjarigen is oververtegenwoordigd), vaak woonachtig op het platteland,
met een lage of juist hogere opleiding. Dit zou soms een
bepaalde eenzijdigheid in de antwoorden tot gevolg kunnen hebben, maar de hoge leeftijd van de correspondenten is vaak juist weer een voordeel als er naar zaken uit
het dagelijkse leven in vroeger tijden wordt gevraagd; het
geheugen van veel correspondenten gaat terug tot vóór
de Tweede Wereldoorlog.
Op deze plaats wil ik een aantal wagen bespreken die
samenhangen met het vertellen van verhalen aan kincleren. Het betreft de volgende vragen uit lijst nr. óór5

28.
29,
3o.

3r.

32.
33.
34,
35,
36.

Is het in uw omgeving gebruikelijk om kinderen verhalen te yertellen bij hetnaarbed gaan?
Om wat voor verhalen gaat het hier?
Worden de verhalen ter pleÌ-ke verzonnen, komen ze uit het geheugen, of uit een boek?
Wordt vaak hetzelfde verhaal verteld?
Z11n er r,og atdere gelegenheden waarbijverhalen worden verteld aan kinderen (zoals bij het
's morgens opstaan)l
W'erden er aan u als kind vroeger ve¡halen ve¡teld?
Om wat voor verhalen ging het toen?
Werden die verhalen ter plekke verzonnen, kwamen ze uit het geheugen, ofuit een boekl
Door wie werden die verhalen verteld?

en Sclìcll

'98t
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lend is dat 9,5o/" van de correspondenten meldt dat er
thans geen verhalen worden verteld aan l¡inderen voor
het naar bed gaan. De groep respondenten die dit antwoord heeft gegeven, verdwijnt helaas in de navolgende
statistieken, ondac zij de volgende vragen meestal niet
hebben ingerrld (non-respons).
Opvallend in de toelichtingen bij de antwoorden is, tlat
beweerd wordt dat ouders het tegenwoordig veel te dmk
hebben om verhâlen te vertellen. Een tiental correspondenten wijst expliciet op de invloed van de televisie: deze
treedt tegenwoordig vaker op als verhalenverteller. Volgens bovengenoemde correspondenten werd er vroeger
veel n.reer verteld. Maar door anderen wordt juist precies
het on.rgekeerde beweerd. Vroeger was er veel rninder tijd
om verhaaltjes te vertellen, en tegenwoordig wordt er juist
veel meer aan kinderen verteld. Op deze kwestie korn ik
f i---^

-^^ +^---

vne.,rcz9:'Omwatvoorverhalengaathethier?'(Antwoordeninpercentagesuitgedrukt)

verhaaltjes
bijbel.
Zowel mondeling als uic boeken
Waargebeurde geschiedenissen
Geen verhalen
lVeet niet
Mondelinge (zelfuerzonnen)

40,5

Verhaaltjes uic (kinder)boeken /

Mondelinge verhaaltjes en verhalen uit kinderboeken of
(kinder)bijbel nemen duidelijk de topposities in. Het vertellen van waargebeurde geschiedenissen ver-rult een ondergeschikte rol.
Regelmatig worden door correspondenten sprookjes
expliciet als vertelstof genoemd, hetzij verteld, hetzij voorgelezen; ze nemen in totaal 4o7" van het gemelde repertni'a in /-iet i- t¡hel\

Bij de mondelinge verhaaltjes scoren de zelfverzomen
verhaaltjes en de sprookjes hoog. Correspondenten melden zelfuerzonnen verhaaltles te hebben verteld over het
stoute jongetje Ukkie, over de spin Simon, over Piet Koni.jn, over een Bruintje Beer, over de kindertjes Lineke en
Mineke of over een verdwaald jongetje. Daarnaast hebben correspondenten in het algemeen te kennen gegeven
dat er sprookjes, dierenverhalen en ook Sinterldaasverhaaltjes
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de wereld van de súip (en de animatie) laat zich niet onbetuigd. Er wo.rdt namelijk evengoed voorgelezen over
Yogi Beer, Donald Duck, de Flintstones en Suske en Wiske.
'Waargebeurde
geschiedenissen kunnen gaan over bijvoorbeeld de eigen jeugd van de verteller ofover de oorlog.

Illùstrátie vâ¡ Fiep Wcstendo¡p bij
A¡nie M.G. Schm1ft s Jrp-eD-Jânneke
verh¡âl 'Een volfdie erg lacht'(tu:
JìI ùl JMieIe r (lnstqd^m 1991)')
56 s8).Jânneke speeft Roodkâpje etr
Jip ß de woìi.

Eén correspondent meldde dât er v/el verhalen werden
verteld over'voorvallen uit de oudheid', maar daarmee
bleek hij de Eerste Wereldoo¡log van r9r4-r9r8 te be-

('Ik

doelen. De correspondent is

gâ nãâr mrjn grootmoeden zegt
Roodkâpje. Zijrs zi¿k. Iksa luar een
fles wljn brengen. En koek. ED

zelfin r9ró

geboren.

Nù moe!

de wolfzo vleselijk lîchen.
Hrj rolt omver van het lachen.
Sigaren rocpt hij. Sigaren voor Jouw

vnr-le 3o: 'Worden de verhalen ter plekke verzotìûen, komen ze uit het geheugen, of uit een
boek?' (Antwoorden in percentages uitgedrukt)

MaarJânDekc is boos. Een wolr lacht
niet, zcgt ze. Dat hoorr er helemarl

¡iet bij.')

Verzonnen verhalen .
Verhalen uit het geheugeû . . .

verteld worden. Voorts blirken ook sâgen-âchrige verhalen

IJit

redelijk populair, zoals verhalen over kabouters, elfes, heksen
en spoken,6 maar er wordt ook melding gemaakt vân zelfverzonnen verhalen over de avonturen van schiDbreukelingen. De sprookìes dìe met zekere regeìmaat genoemd
en Assepoester. Daarnaâstworden nog de volgende sprookjes

n

genoemd: Sneeuwwitje, Ali Baba en de Veertig Rovers, de
Gelaarsde Kat, de Wolf en de Zeven Geitjes, Doornroosje,

F

Klaas Vaak en de Rode Dansschoentjes. Opvallend was
verder de vermelding van \.¡/illem Tell als mondelinge
vertelstof. Heel wat sprookjes en dierenverhalen zijn bekend uit schriftelijke sprookjesverzamelingen, en als auteurs worden dan ook wel genoemd: Perrault, Andersen,
Grimm en La Fontaine. Bij de voordracht uit boeken nemen sprookjes dus ook een belangrijke plaats in.
Uit de kinderbijbel wordt ook regelmatig voorgelezen.
Maar de 'literaire kinderboeken' doen het in deze categorie ook uitstekend. De meest genoemde schrijfster is - en
dat zaì niet veel verbazing wekken - Annie M.G. Schmidt.
Andere auteurs die met name genoemd worden zijn Thea
Beckman, Guus Kuijer, W.G. van de Hulst en - misschien
enigszins opmerkelijk - Walt Disney. De boeken die volgens
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Al kàn een deel hieryân ooktot de
sproÕkjeswereld behoren.
7

Respectreveì,jk van Anme M.G.
Schmidr en Dick Laan.
8

Beide weei van Á¡nie M.C. Sclìmidt.
9

V¡n auteur en tekenaa¡ Dick Bm¡a.
Aìrteì¡¡ J. Splar.

Kuilci

de correspondenten vaakworden voorgelezen zijn bovenal

Vân Gùus

en Jønneke, en ook wel Pinkehje.l Verder worden genoemd Pluþ ztøn de Petteflet, Otje,8 Ni¡ntje,e Heidi,'a Mødelief," Pak en Muk,'" Bømbi,'t en minder bekende titels als
Fikse, Tønte Els en Oom Rudolf, en Wicky l;ltiek. Maar ook

r3
Oorspronkelijke autelr Felix Salten,
ma:t het vcrhaal is ook geamexeerd

Jip
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voorgelezet . . . . .

Verzonnen en vooriezen
Verzonnenen geheugen ......
Geheugen en voorgelezen . . .
Ve¡zonnen. geheugen en \ oorgelezen
Geen verh¡len

worden zijn Roodkapje, I{leir.r Duimpje, Hans en Grietje
€

een boek

Het meest opvallende hier is dat de hoeveelheid uit boeken voorgelezen verhalen - bij nader inzien - nog eens
stijgt. FIet mondelinge verhaal is nu versnìpperd geraakt
over een aantal categorieën. Na voorlezen uit boeken blijkt
in de voordrachtsprâktijk vooral de combinatie van verzinnen, vertellen uit het geheugen en voorlezen geregeld
voo¡ te komen. Op de derde plâats eindigt het puur verzinnen van verhalen.
Een correspondente merkte hierover op: 'Mijn vacler
verzon één figuur, namelijk Madammeken Pielefoeldeken
die kon vliegen et ceterâ.' En een andere correspondent
vertelt: 'Ik verzon ze [de verhaaltjes] ter plekke naar aanleiding van wat ik had beleefd en maakte van de mensen
dieren (vogeltjes, konijntjes).' Een derde correspondent
merkt op dat e¡ vooral uit boeken wordt voorgelezen,
'alhoewel ik zo'n 2.5 jaar geleden op een camping in het
Zwarte \À/oud mijn eigen fantasie de vrije loop liet. Tot
mijn eigen verbazing groeide het aantal luisteraartjes nâarmate de vakantie vorderde.'
297

t.

verteld, maar d¿n wel op zondagochtend, bijvoorbeeld als
de kinderen bij de ouders in bed mogen komen liggen, of
als de kinderen bij oma logeren.
Op school worden e¡ ook ve¡halen verteld, en een enkeÌe respondent verwi.jst terug naar zijn eigen jeugd en de
zondagsschool. De voormalig ondelwijzer Brandts memoreert hoe hii vroeger verhalen vertelde voor de klas, en
hoe hij in stâât was om telkens weer nreuwe âvonturen te
bedenken rond een tweetal hoofdfiguren:

i:

WW

Tòen ile nog btj bet løger andenlijs werkzø&nt uøs - v&n r glo
tot r 9 5 7 - h eb iÞ h eel vøak, ik høn w e I ze ggen bijnø øbijd., zelf

aerzonnen verhalen verneLl Zelfs heb ile

in

in

cle

aijftiger jøren

þlas (lus nu groep 8 uan d.e basisschool) een vernolg¡terhøøl perteld. d.øt iþ geuoon aerzonnen hød,.
Elþe zaterd.rrgnxorgen - toen u&s er ook's zøterdags les
uertelde ile elk løøtste hølf uur ouer twee schtauiten: Be¡.tram
en Dolf. Ik beloofrle elke zaterd.¡tg te aertellen øls ze de hele
weeÞ goetl hun best hadd.en gedøan. En døt was altijcl wel het
geaø|, wønt ze wild.en de geÞÞe fratsen ¡ttn de tuee mannen
cle 6e

niet missen. Iþ denle døt ze wel
uitten te onttn&ppen.

ty

leeer

uit

¿le geaøngenis

Jøren na hun schoohijd aroegen sommigen er een boek ouer

En nu nog ontmoet iþ oud,-leerlingen die tne døn
sp1ntaan arøgen: 'Hoe is het m,et Bertram en Dolf '
te schrijuen.

Oñsl^s v^r Pinkelie
DickLââr. Phkeltje

F

Middags of na schooltijd kan het yertellen van verhalen
wel als rusçunt in de dag worden ingelast. Een respondent
schrijft: 'Mijn wouw las de kinderen altijdvoot ttit Pinkehje
toen ze nog ldein waren en uit school kwamen,' Ook worden er rvel verhalen verceld aan tafel, tijdens of na het
eten, en dat is dan soms het ontbijt of het middageten,
maar meestal het avondeten. Zomaar overdag vertellen
wordt ook wel gedaan, soms om de kinderen rveer nlstig
te krijgen, of omdat de kinderen ziek zijn. Grootouders
vertellen verhalen aan de kleinkinderen als deze op bezoek zijn, of als ze op de kinderen passen.
In elfprocent van de gevallen worden er nog andere of
bijzondere momenten opgegeven. Dat kunnen heel triviale momenten tln, zoals tijdens het aardappelschillen
of op regenachtige dagen. Maar er worden ook ve¡halen
verteld op feestjes en ver.jaardagen, met sinterklaas en kerst.
Een correspondent meldt verhalen te vertellen 'in de auto
onderweg; bijvoorbeeld Elle¡t en Brummert.' Het berreft
hier de sage van de Drentse rovers (soms ook reuzen)

!^n

is ccn aân de

sagenwereld ontleende kabouterfi guur

's
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en ¿e Par¿ts

Ellert en Brammert, naar wie volgens de overlevering
Ellertsveld en Brammershoop zijn vernoemd.'4 Twee correspondenten zeggen dat ze verhalen vertellen tijdens wandelingen; ze vertellen dan over de geschiedenis van een
dorp of een bosgebied, of verhalen in de trant van 'hie¡
stond een kasteel. hier woonde een rover'.

Tèr Lmn r949, 93-94; Prakke r98o,
50-5ó.

VertelÌen vroeger
vnrec 33: 'Werden er aan u als kind vroeger ve¡halen verteldì' (Aotwoorden in percentages
uitgedrukt)

r"
Soms....
Weet niet meer
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Hieryóór zâgen we dat mensen anrwoordden dat er tegenwoordig niet meer wordt verteld omdat ouders het te
druk hebben. Maar hetzelfde argument wordt in stelling
gebracht voor het niet-vertellen vroeger: de ouders hadden het'veel te druk met andere zaken. Enkele verklaringen van respondenten ziin letterlijk: 'mijn ouders moesten heel hard werken', '[ik was een] turfschipperskind en
er was voor r.ertellen geen tijd', 'daar-voor was schijnbaar
op onze boerderij geen tiid of [het] had geen prioriteit.
'Wel
zingen met rnoeder ('s winters bij de haard in het
donker, elektrisch licht vond men te duur)', 'onze ouders
dachten niet aan verhaaltjes (geef ons heden ons dagelijks
brood)'. en we hadden een grool gezin en er was weinig
tijd voor het vertellen van verhalen'.
Als we de stat.isùeken laten spreken en de anruoorden
op vr¿ag 3j ('vroeger') vergelijken met die op vraag z8
('nu'), dan blijkt het niet-vertellen van verhalen geslonken van 3o% naar g,57"- Wel kan hier de vraagstelling
een enigszins vertekend beeld geven. In vraag 3 3 moet de
respondent informeren over zichzelf, en in vraag z8 mag
hij het op zijn omgeving betrekken. Niettemin liikt er
heden een tendens te bestaan om aan kinderen meer verhalen te vertellen of voor te lezen. Ouders hadden blijkens de antwoorden vroeger vaker geen tijd daarwoor of
aardigheid daarin dan tegenwoordig.
Veel respondenten die vroeger soms of vaak verhalen
hebben gehoord (en dat is een ruime meerderheid van
ó8%), hebben die vernomen van hun vader of hun moeder. Maar sommige correspondenten merken op dat ze de
verhalen vooral op school te horen hebben gekregen. Als
de ouders al geen tijd hadden, dan hadden de grootouders
dat soms wel. Een correspondent meldt veel volksverha-

len van zijn opa te hebben gehoord over de natuur en
over geneeswijzen. Een ander meldt dat zijn opa goed was
in het vertellen van verhalen, vooral die met een historische achtergrond: 'Ook nam hij je mee naar [de] plek
waar het om ging onder andere rond Stoevelaar's en
Huttenkloas'ó.' Weer een andere co¡respondente zegt: 'Mijn
opoe vertelde altijd over "boes Jeude".' Dat is een regionale boeman (kinderschrik, tevens wâtergeest) die de bedenkelijke bijnaam van 'Boze Jood' had gekregen.'7
In andere gevallen blijken kinderen vroeger aan hun
verhalen te zijn gekomen dankzij broers of zussen. Een
correspondent meldt dat de broers en zussen elkaar verhalen vertelden voor het slapen gaan. Een ander schrijft:
3az

rll:..

'Toen ik ¿ zes [jaar] was vertelde zus Rieki in vereenvoudigde vorm wât zij op school had geleerd.' En soms ¡¡¡as
het een correspondente zelf die de verhaaltjes vertelde:
'Ik zelfvertelde aan mijn zusjes (we sliepen met zijn drieën
op één kamer).'
De siruatieschets van het vertellen is regelmatig zoals
we het traditioneel zouden verwachten: op de winteravonden, met cle kinderen en de volwassenen geschaard
rond de haard. De verhalen waren lang niet alti.jd specifiek bedoeld..oor de kinderen, maar ook wel bedoeld voor
de volwassenen, en de kinderen luisterden dan gewoon
mee. Een andere situatie schetst een correspondent die
als kind soms verhalen hoorde als hij 'koffie en pannekoeken aan fzijn] vader op het land bracht'.
En natuurlijk werd er vroeger ook wel voorgelezen,
zoals uit de boeken van W.G. van de Hulst. Een andere
correspondent kreeg de verhalen orer Bruintie Beer.'s
Flippie Flink,'r en Bulletje en Bonestaak'o te horen, wat
de inzender zelf samenvat als 'de bekende sprookjes', maar
waarmee hoogstwaarschijnlijk gedoeld wordt op de bekende kinderleesboeken. De stof behoort strikt genomen
niet tot de sprookjes, maar de gewone verteller en luiste¡aar bekommert zich niet om wetenschappelijke genre-

Vertalingvrn

de avonrurenvan dc bccr

Rupert van de schrijfsrer ùlary

Tour¡el.

f9
De bedoelde correspon.lent is geboren
in r9zó, en het is derhalve ounogelijk
dâr

hijin ziÞ jeùsd de sûip Fijppie

Flnrk val Mort W¡lker heeftve¡teld
gekregen; wellichr doelt de coûespondent op de ¡vonrren vâ¡ her Berowse
nìànnerje Ftipje vàn Tiel, wierover
vrnaf r935 boekjes verschener.
Aùteùr: A.M. de Jons.

In een Dùrts onderzoek nâa¡ de
populùrteIt vân spiookjes v.n Richte¡
r995 kwùn n¡ù vo¡en dât studenren
ook de volgende literâi¡e teftsren rot de
stnakjes rckeràer: Alìrc 1t Wondcr

]n

¿,

Mßr

d Moù4

Nlh Halgûran,

Peter Pdû, Phoþkio, D¿ Hobbit

enln

dc

Dât bij de onde¡stâânde twee g¡oepen
(het páù'nu nief en het p¡âr'nu wel')
de son niet roo% oplevert, konr doo¡
het feirdât een klern percenuge
co¡respondenten (resp. r3% en j%) in
r.veede instântie blânco of'weet niet'

indelingen."
Als we nader bezien hoe de correlatie in elkaar steekt
tussen het vertellen in het heden en het vroeger zelf als
kind verteld hebben gekregen, dan springen de correlaties in het nesatieve en het oositieve eruit.¿'?
Relatie tussen nu ve¡halen vertellen en woeger verhalen ,rerteld hebben gekregen.

(Antwoorden in percentages uitgedrukt)

r5
De Sroevelââ¡ wâs een burchr bij
Gooa die doo¡ ver.âãd ln r 58r in
Spâânse hànden vreìj Slnninghe r936,

Groep'nu niet' +'v'roeger
Hutte¡Llâàs \yâs een Ovcrìjsælse rcrer
en noordenââr, dre nì ccn hut op de
heide woonde; Buter ¡98r, 36;

Sin

nghe

r9jó, r97-,or.

ookniet

Groep 'nu niet' )'vroegerwel'.
Groep 'rru wel' ) 'vroeger niet'.
Groep 'nu wel' --> 'lroeger ook wel'

f7
Mee¡te¡s en De Mcyer ¡965, 9r r,3
voor kinderschrik (mctname 94-95 en
99) en voo. wâtergccsr

r,5-rl8

(mer

nane r,9). De BoeÐclde konr voorîl
voor in Groningen en Dre¡¡he, e¡
kijsr eldeis ook wcl nanen åls
Boezelerel, Doezehappert, Jood,
Boeman, Tìentoon, G¡uwel,

Bietebaùw en Hutsje ?ik.

Van de groep correspondenten die zegt dat er aan kinderen tegenwoordig geen verhalen verteld worden voor het
naar bed garn. heefr ruim de helft (5r,5%) zelI als kind
ook nooit verhaaltjes te horen gekregen.'3 Opmerkelijker
is nog de groep correspondenten die zegt dat er thans wel
verhalen worden verteld âân kinderen. Het overgrote deeì
301

51,5

..
..

15,5
25

70

van deze correspondenten (7oo/") heeft vroeger als kind
zelf ook al verhalen te horen gekregen.':a

wone verteller zelf niet. Jbt slot zou er nog een 'moreel'

vnue34:'Omwatvoorverhalenginghertoen?'(Antwoordeninpercentagesuitgedrukt)

verhaaltjes
/ bijbel.
Zowel mondeling als uit boeken
\À/aargebeurde geschiedenissen
Mondelinge (zelfverzonnen)

.........

58,5

Verhaalcjes uit (kinder)boeken

13,5

...........

5,5
15

Geen ve¡halen

Weet niet mee¡

3

In vergelijking met de anrwoorden op vraâg 29 tekent
E
Ê,

E

zich een d¡ietal duidelijke tendensen af ten aanzien van
het vertellen of voorlezen aan kinderen woeser en nu.
Tèn eersle werd er woeger beduidend mindeivoorgelezen uit boeken of kinderboeken. Ten tweede werden e¡
vroeger iuist weer opmerkelijk meer mondelinge vertellingen (al dan niet zelÉ]erzonnen) verteld. Het lijkt hier
om communicerende vaten te gaan: wat het mondelinge
verhâal aan terrein heeft verloren, heeft het (voorlees)boek
aan terrein gewonnen. De derde tendens lijkt te zijn dat
er woeger veelr..uldiger waargebeurde geschiedenissen rver-

F

den verteld dan tegenwoordig. Ook dit (doorgaans) mondeìinge genre heeft terrein moeren prijsgeven.
Er zijn hierbij een aantal verklaringen te bedenken. De
meest voor de hand liggende verklaring is van economische aard: het mondelinge verhaal was vroeger het'boek

van de arme man en vrouw'. Een mondelinge vertelling
kost niets, en (speciale kinder-)boeken waren vroeger niet
voor iedereen betaalbaar. Met de toegenornen welv¿art
wordt het voor steeds meer mensen mogelijk om (kinder)boeken te kopen. Dan is er een meer maatschappelijk en
educatief argument denkbaar: gaandeweg neemt het belang van scholing toe en zien we onze samenleving allengs intenser alfabetiseren en verschriftelijken: boeken
worden voor steeds meer mensen steeds belangrijker als
dragers van informatie en amusement. Een volgende verklaring zou arrisdek genoemd kunnen worden: lang nìet ieder-

een is een geboren verteller. Zodra betaalbaar, kan een
boek een gebrek aan creatiyiteit en vertelkunst compenseren.
Immers, zoals (bijvoorbeeld) Arnie M.G. Schmidt het op
papier kan vertellen, zo verzin je het doorgaans als ge30+
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De verselijkins is ecbter mcr helemââl
zuiver. Voor de situme vrocger
hebben lve explicier ge"r¿ag¿ ofde
cor.espondenr zelf âls kìnd rerhalen
heeft verteld gekregen. Voor de
huidige situatie hebben wc et
gevraagd of de correspondelt zelfals
ìs opgerreden. Wc hebben
"ertelle¡
getargd of tn .le oügeti gvan¿e
correspondenr verhalen Nolden
vertcld aan kinderen voorhet naar bed
gaan. De correspondent hoeft dus
zrchzclfhier niet als maatstafre
nenen. Nieftemin hcbben rcch veel
rcspondenre¡ op persooDlijke drel
als otder ofgrootouder- annvoord
gcgeven. Mââ¡ ûisschien noer ¡ìen
hie! roch vooizichúgc! van 'cuftùrele
milieùs'spreken.,{ls in het nilieù !ân
¡e corespondeút thans geen verhalen
aa¡ kinderen rvorden ve¡reld, is de
kans nier ge¡j¡g dat de coÍespondenr
uit een nilieù kom t wa arìn voorheeú
ook gee¡ veibâlen a¿D kinde¡en

Zìe echrer ook de ¡esere in de vo.jge
noot. Wellicht is hct be¡e¡ om re
zegge¡: âls er in het elturele miljeu
van de correspondcnt úans verhalen
a¡n kinderen vertcld vo¡den, d¡n is dc
kans g¡oor d¿t in diens cùltùrele
nilier vroegcI ook verhàlen áân
kinderen we¡detr ve¡reld.

argïment gegeven kunnen worden: kinderboeken zijn veelal
qua mentaliteit meer op het huidige tijdsgewricht toegesneden - ze gaan (om zo te zeggeî) meer met hun titd
mee dân trâditionele vertellingen als sprookjes en sâgen.'?5
We zagen verder dat er vroeger meer uTaargebeurde
verhalen werden verteld aan kinderen dan thans. Als we
de onderwerpen van deze ve.rhalen bezien - hard werken,
ârmoede, oorlog - dân zou hier ook een moreel argrment
in stelling kumen worden gebracht: het zijn verhalen waarvan velen zich afvragen of men er kinderen nu wel mee

moet lastigvallen. Zulke verhalen vervallen gemakkeliik
tot moralistisch gezeur over (althans voor kinderen van
nu) lang vervlogen tijden.
Sprookjes worden in waag 34 door jóo¿ van de correspondenten expliciet als vertelstof in vroeger tiiden opgevoerd (niet in tabel). Voor het heden geldt 4o% (zie vraag
29) en men zou dus van een lichte stijging kunnen spreken, al ontlopen de percentages elkaar niet veel. In de
opsommingen van mondelinge vertelstof van vroeger neemt

verder de sâgenstof een beduidend prominenter plâats in

-

1vâarover 1{eldra meer.

Als gevraagd wordt om een precisering van de sprookjes, dan typeert een correspondent het repertoire als rvan
de boze wolf tot de goede fee.' Specifieke sprookjes die
genoemd worden zijn Roodkapje, l{ans en Grietje, de
Wolf en de Zeven Geitjes, Sneeuwwitje, de Gelaarsde Kat,
Ti.jl Uilenspiegel, de Rattenvanger van Hamelen, Assepoeste¡ Luilekkerland, 'de straatmuzikanten' 1= ¿g 3¡.m.t
stadsmuzikanten?), Doornroosje, Klein Duimpje, AIi Baba
en de Veertig Rovers en 'de dansende schoentjes' (= de
Rode Dansschoentjes van H.C. Aadersen). Verder maakt
een correspondent melding van 'sprookjes en verhalen
van "Grijp"', maar hierwan is vooralsnog onduidelijk om
welke sprookjes het precies gaat.'ó Gìobaal genomen wi.lkr
de opsomming van sprookjes niet wezenlijk af van de titels die voo¡ het hedendaagse vertellen zijn gegeven (zie
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Al zijn creatieve vertele¡s narùurlijk in
strar om de tradiciorele ve¡relstof van
een rnodernere plor en sûel*ing te

Beueft her hier'De vogel G¡ijp' uir de
Kinì.er- a d Haanòr.hee !^r ¿e
sebroeders criúrn? of wo¡dt wellicht
gedoeld op het kinderboek øagelge

G,t

vânJ.FI. Been uit

c¡iekse fabels over

de

r9,,? or op

Vosel

crijp

(de

s¡iffioen)l
27

Mense¡ die ner de helm seboren
worden en daardoor over hijzondere
lnchten beschilten; Tèr Laan r949,

,8

vraa.g zg).
Zoals gezegd wordt er bij het vertellen in woeger tijden

Kinderschrik / wâtergeesr, om te

veel vaker aan sagenstof gerefereerd. Correspondenten

wârer;Meertens en De Meyer r965,

noemen verhalen over k¿bouters en aardmannetjes, weerwolven. he[mdragers,' 7 heksen. putrnannerjes.'8'korenmenke','o

r

'dondermameke','boemanneke', spoken, tovenaars, het
boze oog, 'Ktulstaart'1" en 'Geelleey' (= de huilende w.ind
ir.r

de schoorsteen). Iemand noemt verhalen 'over evertaskesl'

lo5

w¡ârschùwen tegen de gevâren vàn het
15.
29

Kinderschiik: ter voorkônjng dât
kinde¡en in het koren gâân lopen;
Meertens en De Meyer r965, r6¡-ró4.
3o
Een lokaal \4aâms spookvâ¡kenl

en over adders die niet eerder doodgingen voor het ondergaan van de zon, enzovoort, maar ook over weerwikkersS".

W-eer anderen noemen sagen over sterke mannen, over
gevechten van volkshelden, over de paardenhemel, over
de zondagsjage¡33 over de snoek van het Schildmeer,s4
over zigeuners, en over de rondtrekkende scharenslijpers
sagen of pseudo-historische
zoals
de t'erhalen over de Bokkegenoemd
sagen worden

uit I(aatsheuvel. Historische

rijders35 en over Genoveva van Brabanr.'6 Een respondent

meldt dat zulke sagen afkomstig konden zijn uit de alma-

3

E

-

ã
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nak. De correspondente die van haar oma verhalen over
de 'Boes Jeude' (de lcinderschrik) hoorde, tekent aan: 'AIs
ik als klein kind (meestal in [het] donker) ergens heen
rvilde en het beviel haar ntet, zei ze: "Denk erom: boes
jeude lopt er ook en dei ken die wel pakkum."' Dat er
allengs minder sagen worden verteld, zal cen dele samenhangen met het verminderde geloof in de traditionele bovennatuurlijke wezens en verschijnselen.3T
Vewolgens zijn er nog andere genres en verhaaltypen,
zoals de dierenverhalen, avonruurlijke en spannende verhalen, zoals over ridders, over zeere.izen, of over stropers
en smokkelaars. Dan ujn er allerhande komische vertellingen denkbaar, met slimme helden en domme slachtoffers; bepaalde bravourestukken zouden de vertellers zogenaamd zelf hebben meegemaakt. Tèn slotte zijn er nog de
griezelverhalen, waarover een correspondent opmerkt:'De
ouders beseften niet altijd, dat ze ons de stuipen op het
lijfjoegen', terwijl een andere opmerkt dat het doorgaans
ging om verhalen waar 'je niet van kon slapen.'
Onder de zelfverzonnen verhalen worden de avonturen
genoemd van Jan Klaassen en vertellingen over een IJze-

ren Olifant. De correspondent die zelfuerzomen verhalen over het stoute jongetje IJkkie aan zijn kinderen vertelde, heeft soortgelijke Ukkie-verhalen vroeger van ziin
eigen vader te horen gekregen.
Daarmee zijn we aanbeland bij de boeken, te beg.innen
met de kinderboeken. De absoluut meest genoemde auteur is W.G. van de Hulst. Verder wijst een correspondent op de boeken van L. Pennings over de oorlog in
Zuid-Afrika als voorleesstol Andere auteurs die genoemd
worden zijn: Jules Verne, de gebroeders Grimm, H.C.
Alrdersen enJ.O. Curv¡ood. Sommige respondenten noemen titels van boeken. Favoriet waren: In de Soete Saiherbol,38 Balle e en Bonestaaþ, Piggelmee en het Tòver"uisje,3g
Robinson Crusoè,4a Eric de Noonnøn4' en Køzøn de wolfs3c-6

3r

Salananders of hagedissen (Gronings:

eurr¡ask; Drets: eurda¡) Tc¡
1949'95

L¡a¡

3'

.MAN W[Hff

l3
Die uirenrdeìijk ongetwijfeltì voor de
ontheiligingvan de zondag zal worden
sest¡aft. Vgl. Dekker, V¡n dcl Kooi en
Meder ry97, zzr-lt5.

r,".:-:r

34

In GroDingcn, ten zùiden v¡n

l5
Voorverhâlcn eD korrc roelichti¡g zie
De Blécourt r98o, óu 65 en 27r-,'/jt,
verder Sinninghe

r9lt, 49-j3.

l6
Heldìn van ecn veelgelezen volksboek;
Debaene r95r, z r8; als volksverhaal
zie ook Top rt8z, 169 rTr.Het
betreft een verhaal un het rype
^"r
7 o, Crræntia (ùøoænt ntadered tad
buhhed niiden)ì zte L^rne e\
Thornpson r964. V'n hetverha¡l zin
ook Nederl¡ndse Lederen bekerd;
Vân Dijk 1998,

jir-l r l.

l7

Ygl. Dekke¡ 1987, ,44 ,4ó en,54z

55'

38
Van 1I/.G. vnn de Hulst.
39

De PrRgelnee-vcrsie vân het
Fiiher and
sTook:esrype
^r SS5,The
his Wife, ts in rs2a \oot de kofÊe'
bmnder Vân Nellc gecreèerd door
hoofdveÍLesenwoor¿iger L.G.
Steenhùisen. Zie Dckker, Vân der

IGor en Meder r997, ¿79. voÕr de
rpologre zie Àarne cD Thompson
r964
Aute¡¡: Daniel Defoe.
+t
Een strrpse¡ie vrD H.G.IGesse.

EEN OUD SPROOKJE
oPN
ll
VERTELD
ll
BERITMD
ll

ll
lJ
ll

rEUw
EN
t

PiggelDee is voor¿l bekend gevôldetr
door het prentenbock Zzør ,|er
tozem¡, uirgegeven door koiâe

l,¡rnder Vâ¡ Nelle ìn r9ro. Pigselnee
en zijnvrouw zijn gemodelleerd als
krbourerfi guel. Dc vertelhng behôo¡t
tot her sp¡ookjesr'"c Âr 555, Irs

Iiihùa
hond,+' Eén correspondente noteert: 'Het vewolgverhaal
Sim en Søm. Dit verhaal rverd op school voorgelezen door
zuster Gysebertlâ. Elke week een deel. Nu nog zegt mijn
oudste zus: "Wat vonden wij dat geweldig."'+:
Anderssoortige boeken ziln de bijbel en âanverwante
stichtelijke lectuur. Bij de genoemde gehoorde verhalen is
niet steeds goed uit te maken of ze uit boeken komen, of
uit de mondelinge overlevering. Correspondenten maken
in elk geval melding van heiligenlegenden (onder andere
over Sint Maarten), pârabels, verhalen over Sinterklaas en
kerst, verhalen over geloofsvervolging, Mariaverschijningen,
engeltjes, het geloofsleven, hemel, hel en vager.'uur.
Er werden ook waargebeurde verhalen verteld aan de

kinderen, vooral over de belevenissen
307

uit

de jeugd van

d hß l:t'ife.

Auteur: Jarnes Oliver Cunvood.
43
en S¡m zìÞ kâbolters. A,rteu¡

Siù

v¡n

hun avonturen was J. Donkers. Hij
sch\eeÍ V¿n nnee k¡llto tei Situ e11 Snn
et I/er¿¿re ÌDanùæn lan ',Sim e1, SmL

opgeven dat er zowel verhalen worden verzonnen, als uit
het geheugen worden opgediept, als uit boeken worden
voorgelezen. Deze nengvorm zoÌr vroeger minder vaak
zijn voorgekomen (rr%) dan tegenwoordig (zo,5'/"). IJet
verschil valt niet met zel¡erheid te verklaren, maar wellicht is hier het voorlezen uit een boek de doorslaggevende factor dit voorlezen geschiedde vroeger minder
vaak dan tegenwoordig.

Het mag opmerkelijk heten dat sommige correspondenten nog eens de nadruk leggen op de mondelinge traditie van vroeger. Ze noteren dan dat er uit het geheugen
verteld werd, en voegen daar dan voor de zekerheid nog
¡In elk geval ¡zl¿t uit een boek.' Wat betreft de ter
aan toe:
plekke verzonnen verhalen hebben sommige respondenten ook nog aantekeningen gemaakt. De respondent die
vroeger de verhalen over Jan Klaassen hoorde, kreeg die
evenmin uit een boek te horen: 'Volgens mij werd Jan
Klaassen als kapstok gebruikt en werd de rest erbij verzonnen.' Een andere correspondent rnerkt op dat er veeÌ
verhalen werden verzonnen, maar dat het wel voorkwam
dat ze 'voor waar verteld werden'. Verhalen werden ook

Een coûpljc¡tie bij een eetrvoùd,gc
st¿tìsEsche veflverki¡g van de
anrwoorden is, dât sonùnige

corrcspondenren rneerdere vertellcrs
opvocren, zoals 'ouders' el 'groo toudcrs'. Om de so,n và¡ de perceùtagcs
nict boven de roo re laretrùitkoncn,
hcb ikteìkens gecât¡goriseer.l op ¿c
ccrstgenoemdevertellers rnet
veronachtzaning vrn de verder
genocmde vertellers, en in de
verorderstelLng drt de eerstgenoomdc
verrcllcrs rD veel gevâllen ookde
zullen zijn
voornaamste

"erteilers

verzonnen om op een passende moraal uit te komen, al
werd die niet altijd letterlijk uitgesproken. Niet in ieder
gezin stond rlren even positief tegenover verzonnen verhaaltjes: 'wij noemden dat dan liegen.'Enkele correspondenten hebben bil de opgave van het voorlezen uit boeken nog eens geëxpliciteerd om lvat voor boekjes het kon
gaan. Genoemd worden de Kinderbijbel, de almanak en
de leesboekjes van school.

vn,uc 3ó: 'Door wìe we¡den die verhalen verceld?'aa (Aotwoorden in percentages uitgedrukt)
moeder .
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'Mijn vader en zijn makkers en het oudere mansvolk. Zelden vromen.' Die laatste toevoeging zal er wel op duiden
dat de verhaaltjes in dit geval allerminst stichtelijk waren.
Als overige bijzondere vertellers worden onder rneer
genoemd: een 'oppasbuurmeisje', een'oude goede baker',
een'oÌrde veldwâchter', een'inwonende dienstbode', een
'kindermeisje' en 'inwonende knechten op de boerderij'.
Er valt een zekere correlatie te constareren russen saGeïdealiseerde afbeolding uir rgro van
een sroôtnoeder dic (volks)vertMlen
vertelt ¡an haar klei¡kinderen.

Prenre¡collecúe Boekenoogen, drchiet

?

È

De belangrijkste vertellers voor de correspondenten als
kind waren ove¡duidelijk de eigen ouders. A1s respondenfen siechts één v¿n de ouders opnoemen, dan ii de be_
langrijkste verrelier even v¡ak de v;der als de moeder (¿ z oô ).
De andere groepen voornaamste vertellers zijn aanmer_
kelijk kleiner. Als we in opsommingen van ve¡tellers ie_
dereen zouden laten meetellen,45 dan zouden voorâl de
percentages van de grootouders nog toenemen. Zo noemde
een correspondent als vertellers: ,Mijn noeder en qroot_
moeder. die woonde : z jacr bi.j ons in.' Wanneer we de
voornâamste vertellers - voor zover dat mogelijk is naar

Conclusie

geslachr verdelen. dan bliift de percenruele ãisrributìe opvallend evenwichtig: zowel voor mannen als wouwen ,;. < o%.

Somrnige correspondenten sommen de .,ertellers-íel
heel ruim op, zoâls:'Ouders, buren, kennissen, grootouders, [amiìie. enzovoon'. Een ander l,ulde jers dergelijks
in: Ouders. grootouders, buren. hmilie. vrienden', en r,reer
een ander gewaagt van 'familie of bekenden,. Welbeschouwd
was in bepaalde gevallen iedereen dus een verteller. Een
andere respondent liikt dit toch enigszins te willen af_
zu aklen met de volgende Formulering, .Door iedereen is
ntet waar, maar toch door verschillende Þersonen, âl was
de één meer aan het woord dan de ander.Aldere respondenten specificeren de vertelle¡s als ,vol_
wassenen', 'oude mensen' of,oude¡e mensen,, en iemand
merkt bij dit laatste nog op: 'In de ogen van een kind ben
je snel oud.'A1s voornaamste vertelster noemt een corres_
pondent 'een vrijgezelle oudere zuster van mijn vâder, die
erg veel verhalen kende.'rooral stjchrende WG. van de
Hulst-verhaaltjes.' En nog een ander meldt als vertellers:

3ro

gen en mannelijke vertellers. A1s correspondenten hebben opgegeven dat ze vroeger sagen te horen hebben gekregen, dan is dat in 47Y" van de gevallen van mannen
geweest, vooral vaders en groowaders. In zt% van de
gevallen waren de vertellers vrouwen (moeders, oma's),
en in 32"/o van de gevallen kan het geslacht niet uitgemaakt worden. Bij de sprookjesvertellers zijn de vrouwen
echter in de meerderheid. Voor zover valt na te saan werden sprookies in 39% van de gevallen door rroJren uerteld, terwiil voor 23,5% de vertellers uit mannen bestonden (voor 37,57o is het geslacht niet uit te maken). Dit
gendewerschil in genres zou kunnen liggen aan de relatieve
voorkeur van vrouwen voor de'fictie'van wonderbaa¡lijke vertellingen, en de relatieve voorkeur van mannen
voor spannende verhalen die op 'feiten' lijken te bemsten.

Het gevaar dat het gerapporteerde gedrag in deze

45

en-

quête sterk afwijkt van het eventueel nog te obseweren
gedrag, lijkt me niet zo groot. De gestelde vragen beslaan
betrekkelijk ongevoelige ondelwerpen, en hoeven niet uit
te nodigen tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden.
De rol van de moderne nedia, zoals televisie en strips,
is slechts sporadisch in de enquête naar voren gekomen.
De rol van de audiocassette, cd, video, film en cd-Rom
zijn in deze enquête volledig onderbelicht gebleven. Hiernaar zal in een later stadium voortgezet onderzoek moeten worden verricht.
De enquête bevestigt eigenlijk een aantal inrurties die
we al hadden. Er worden nu meer verhalen aan kinderen
verteld dan vroeger. In bed voo¡ het slapen gaan is daar
thans het meest geëigende moment vân de dag voor Nu
wordt vaker uit boeken voorgelezen, terwijl er vroeger
meer uit het hoofd werd verteld; het verhaâl kwam toen
veel vaker uit het geheugen van de verteller. Het ter plekke

3II

verzinnen van verhaaltjes werd vroeger even vaak gedaan
als tegenwoordig. Er werden vroeger ook meer waargebeurde geschiedenissen verteld en beduidend meer sagen.
llet vertellen van sprookjes l.roeger en nu is redelijk stabiel
gebleven, al zal vroeger vaker uit het geheugen en tegenwoordig vaker uit een boek worden verteld. De canon van
favoriete sprookjes lijkt ook nagenoeg ongewijzigd gebleven. Sprookjes werden althans vroeger wat vaker door
vrouwen verteld, terwijl mannen vaker sagen vertelden.
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