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De woordspeting

L46 en L49-

'grimmig sprookje'ìs snel gemaakt, maar het sprookje over de ]eneverbesboom vind i k echt tichtetiik

verontrustend. De aantrekkingskracht van het verhaal zal deets in het horrorgehaLte gelegen hebben. Het sprookje is in
het ver[eden reLatief vaak uìt de volksmond opgetekend- De Nederlandse Volksverhalenbank bevat momentee[ 28 ver-

sies, en er ziin er ongetwijfeld nog meer gevonden- De meeste zjjn in Nederland opgetekend rond 19oo. De laatste keer

dat het verhaat door volkskundigen is genoteerd, was in rgzz. Ik denk dat het sprookje tegenwoordig niet erg populair
meer is, omdat het geacht wordt de tere kinderziel te zeer te schaden. om te voorkomen dat dit stukje een hordenloop
aan va¡ anten wordt, veftel ik het verhaat jn mijn eigen woorden na.

Toen zijn veder hertrouwde, zag

zoonlanqe de bui at hangen.

Zjjn

Tot

zijnvenassjng hoorde hij zijn stiefmoeder met haar alLertiefste

voortdurend stemroepen:

stjefmoede¡was een secleet. ze maaktelantje het leven
zuur, en trok haar eigen dochtertje Leentje steeds voor. op een dag
stuurde zelantje op padmet eenpotje ommosterdte gaan kopen.
Daan/oor moest hij over

"lantje, wilje ook eenmooie appet?"
"la graag, moeder," antwoordde Jantje beteefd.
TerwjjI Leentje weg huppetde,
treplantje naar de kìst en boog
zichvol bewonde ng voorover
om naar aLdje gLjmmende ep-

het gtezen bruggetje.
schujfetend gjng hij over
het gladde en breekba¡e

pels te kijken. Nog voordat hij
er eentje konpakken, smeet

bruggetle. op de terugweg
gjng het mjs,lantje was zo
bang det hij het potje met

zijn stiefmoeder het zware en
sche¡pe deksel ven de kist met

mosterd zou laten vaflen
dat hij het in beide knujs
ten klemde. Halverwege
het bruggetle gteed híl uit,
hij verloor zijn evenwicht,
greep naar de leuning, en
daar gjng het potje kLets!
aan gruzelementen.

ongekende kracht dicht. lentjes
hoofd rotde in één keer de kist
in, tussen de rode appeLs.
De stiefmoeder nam het hoofd
en het licheem mee naar de
keuken, en ze zei tegen Leen-

Ò

tje: "We gaan soep van hem

zijnvadeÌthujs wes, zodat

koken."
op het hakbLok hakte de stjefmoeder het [i chaam van ] antje

hij geen ktappen k¡eeg van
zijn stiefmoeder. Maar jn
het voorbijgaan hoorde hij

in stukken. AtLes verdween in
een grote prutte Lencle soeP
pan. loen ne verloop van tijd

haar tussen haar tanden

aL

HuiLend kwam lantje thuis
en hij had het getuk dat

door sissen: "Ik krrjg jou

het vlees van de botten wes
gekookt, haetde de stiefmoeder

nogwel, mannetje."

de beenderenweer

lentje was nog dagenLang
op zijn hoede zonder dat er

en gef ze aan Leentje. Zjj tegde
de boqes

uit de soep

vanlantje op een

doek. Toen aL[e botles velza-

meld waren, pakte Leentje de
bundeLop, liep ermee de tuin in
en begroef de beenderen onder

"Leentje, wil je een mooie
rode appet?" hoorde hìj
zijn stiefmoeder op een
dag roepen.
Ze

trok de grote zwa¡e kjst

ì3
|

de leneverbesboom.
's Avonds kwam vader

thuis.

voI appeLen open en Leentje mocht eenrcde appet

Hij zette zich aan de keukentafet en hij kreeg een groot bord

peKKen.

soep.
2oos
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"Mmmm," riep vadel ujt, "wet een heertijke soep js dit, zegl,,
Leentje en haar moeder hadden echter eventjes geen trek.
"Wae¡ js Jantje eigentijk?" vroeg vader nadat hjj de soep met smaak
nâar bjnnen had gewerkt"Dje js eentjjdje togeren," Loog de vrouw zonder blikken of btozen.
letet zaten ze weer aan tefel en plotseling zagen ze

bruggetje? Wje streft zijn stjefkindnu zo hard voor een gebroken
mosterdpotje? De neiging om het ejgen kjndte bevoo¡delen en het

stjefkind te benadelen js van oudsher een bekendgegeven, maar wje
is er nu zo wreed om een kind helemaat jn mootjes te hekken, tot
soep te koken en nota bene aan de eigen echtgenoot en vader voor

Een paar dagen

te schoteten, om hem daarmee ongemerkttot kannibaal te maken?

eenvogeL tegen het raamtikken. Toen het eenmeel de aandacht had,
vtoog de vogelnaar de schoorsteen, en begon een Liedje te zjngen:

wearom houdt Leentle haar mond? Hoe kunnen een stet botjes (of
een zjel) ineens in een vogettje verenderen? Hoe ken dit lantje nu
zjjn, en hoe kan eenvogetmet een mensenstem zingen? Als de vogel
zingt over moord, waarom krijgt de vader dan geen ergwaan en
wordt de stiefmoeder niet ondervreegd? Hoe komt een vogel ean een
motensteen, hoe kÌijgt hij die wacht naar de schoorsteen vervoerd,
en hoe past eenmoLensteen door het rookkanaal? Tot sLot: hoe naTef

Mjjnmoeder sLachtte mij,
Mijnvader atmij.
Mijn zusje Leentje
Begroefmjjn beentjes
Onder de jeneverbesboom.

kan een booswicht zijn door eengeschenk te verwachten jn plaats
van een straf?
Het sprookje verwacht van de (jonge) lujsteraar een suspension
ofdìsbe¿ief, at wordt hierwel een erg groot beroep gedaan op het

Rikketikketik,
Wat eenmooie vogeL benjk.
Het drietel keek etkaar verbaasd ean: dat leek de stem van ]enqe well
Opnieuw hoorden ze de stem: "Leentje kom eens, Leentje kom eens.,'
En Leentle ging onder de schoorsteen staan en keek naar boven. En

toen Liet de vogel twee gouden oorbelLen naer benedenvallen. Ze
wâren ronduit prachtig!
De votgende dag herheatde zjch de geschiedenjs_ De vogel

tikte tegen

het râam, zong zijn hedje door de schoorsteen, en riep ditmaaLì .Vader kom eens, vader kom eens,"
Vader ging onder de schoorsteen staan en

ervjel een zakhorloge met
gouden ketting naar beneden.
Op de derde dag herheatde het ritueel zich nog eens. Weer klonk door
de schoorsteen het [jedje vanvogeLJantje:
Mijn moeder sLachtte mij,
Milnvader et mij.
Mijn zusje Leentje
Begroefmijn beentjes
Onder de leneverbesboom.

Rikketikketik,

wet een mooie

voge¿ ben

ik.

Ditmeet vroeg hjj moeder om onder de schoorsteen te gaan staan. De
stielmoeder keek ver\rachtingsvoL naar boven welk gouden geschenk
zij zou k jgen. En toen tiet lantje een motensteen op haar hoofd va!
Len en het aketige wjlf was op slag dood.
h grote tijnen wordt dit Eurazjatische sprookje ook atverteld in de
Kjnder- und Hausmärchen van de geb¡oeders crimm (nr. 47) uit het
begin van de negentiende eeuw. Er js wel verondersteld dat hetvernaaL een Ge¡maanse oorsprong heeft, en samenhangt met heidense
geloofsvoorsteltingen, maar een oeroude oorsprong is nooit bewezen.
Hel sprookje gaaL waarschìjntij( niet verder Lerug den de achttiende
Toen jk ermee geconftonteerd we¡d,

úagen op, zoats, wie meâkt
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riep het sprookje bij mij aLtertei
onpraktisch aLs eenglezen

er nu zoiets

intevjngsvermogen in het (deeLs slrnbotjsche) handeljngsvertoop.
Tezamen maakten el deze gruwetijke en onmogetijke motieven het
verhaal tot een heugeLijk sprookje, een g mmjge vertelling over
misdaad, taboe en vergelding in ext¡eme vorm. Via het sprookje zo
zou de psychoanalytjcus Bruno BetteLhejm kunnen betogen kunnen
de jonge luisteraaß veitig gdezeLen en zodoende alvast Langzaam
wennen aan de extremen van het menseLijk bestaan.

