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Voorwoord

Ieder jaar wordt er vanuit het Meertens Instituut een nieuwjaarsboekje geschre
ven als een geschenk aan haar bijzondere relaties. De onderwerpen zijn afwis
selend taalkundig en etnologisch van aard. Dit keer was de afdeling Etnologie
weer aan de beurt om een bijdrage te leveren. Besloten werd om aandacht te
besteden aan het volksverhaalonderzoek. In het verleden is er het nodige on
derzoek gedaan naar functies en betekenissen van volksverhalen in Nederland.
In de komende jaren gaan enkele projecten lopen die, deels in samenwerking
met elkaar, de structurele kanten van volksverhalen bestuderen. Op deze plaats
wil ik iedereen bedanken voor de goede adviezen die ik heb gekregen en voor
de voortdurend inspirerende samenwerking. Mijn bijzondere dank gaat voor
dit boekje uit naar Folgert Karsdorp, Peter van Kranenburg, Berit Janssen,
Louis Grijp (Tunes & Tales), Dolf Trieschnigg, Iwe Muiser, Dong Nguyen
(fact), Charlotte van Tongeren, Daphne van Kessel, Rilana Gravel (tinpot),
Marianne van Zuijlen, Willem de Blécourt (doc Volksverhaal), Petra Visser,
Olga Leonhard, Roel van den Assem, Martha Houweling (stagiair(e)s), Hans
Bennis, Herman Roodenburg, Ineke Meijer, Marc van Oostendorp, Leonie Cor
nips (Meertens Instituut), Mariët Theune, Franciska de Jong, Djoerd Hiemstra
(Universiteit Twente), Antal van den Bosch (Radboud Universiteit Nijmegen),
Dirk Kramer (Koninklijke Bibliotheek), Arjen Versloot (Fryske Akademy), Rens
Bod, Henkjan Honing (Universiteit van Amsterdam).
Theo Meder, Amsterdam, zomer 2012
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De belangstelling voor volksverhalen

In 1901 werd er in het Overijsselse Borne een Sallandse dialectversie van het
sprookje over ‘Boontje, Strootje en Kooltje Vuur’ opgetekend. In vertaling luidt
het verhaaltje:
Boontje, strootje en kooltje hadden besloten om samen op reis te gaan. In
het eerst ging alles goed, maar toen kwamen ze voor een groot water. Daar
stonden ze met de handen in het haar. Hoe moesten ze daar nu over komen?!
Boontje zei toen tegen strootje: “Ga jij nu over het water liggen, dan gaat
het kooltje vuur er eerst over en dan kom ik en als ik aan de overkant ben,
geef ik je een hand en help jou erover.”
Strootje liet zich bepraten en kooltje vuur rolde eroverheen, maar toen hij
in het midden was, brandde strootje door en kooltje zonk weg.
Dat vond boontje zo grappig, dat hij lachte, lachte tot hij barstte en er
moest een kleermaker aan te pas komen om hem een lapje op zijn achter
ste te zetten.
Sindsdien hebben alle boontjes een zwart stipje op diezelfde plaats.
Het is een kort grappig sprookje met een zogenaamd aetiologisch einde: het
verhaaltje verklaart waarom boontjes een zwart stipje hebben. De gebroeders
Grimm hadden dit sprookje in 1808 ook al eens opgetekend bij Dorothea Wild
in Kassel. De oudste versie van dit verhaaltje stamt overigens uit de zestiende
eeuw en is te vinden bij de Duitse fabeldichter Burkhard Waldis. Onze Over
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ijsselse verteller moet in de boerenfamilie Hulshoff gezocht worden, maar waar
de verteller het verhaal precies vandaan heeft, vermeldt de historie niet.
Het is inmiddels 200 jaar geleden dat de broers Jacob en Wilhelm Grimm het
volksverhaal wetenschappelijk op de kaart zetten. In 1812 publiceerden zij name
lijk het eerste deel van hun Kinder- und Hausmärchen. Sommige sprookjes teken
den ze op uit de mondelinge overlevering, maar ze deden ook archief-onderzoek,
en lieten zich bovenal veel brieven met sprookjes toesturen vanuit het land. De
gebroeders waren meer dan verzamelaars alleen; ze waren ook wetenschappers
en hadden een theorie bij de overlevering van volksverhalen. Net als bij taal (de
Grimms waren óók taalkundigen) veronderstelden zij dat volksverhalen oeroud
waren en teruggevoerd konden worden tot de pre-christelijke mythen van de
oude Germanen. De oude verhalen zouden uit de anonieme volksziel zijn voort
gekomen. Wie de moderne schillen van het thans overgeleverde sprookje af zou
pellen, die zou fragmenten van het oude Germaans-mythologische wereldbeeld
terugvinden. Sprekende dieren, een bezielde natuur, toverij, gedaanteverwisselin
gen, contacten met geesten, wezens als reuzen en aardmannetjes, de Andere We
reld, kannibalisme… zij zouden allemaal teruggaan tot de heidense vertelcultuur.
Inmiddels zijn volksverhaalonderzoekers wat minder optimistisch over de
oeroude wortels van sprookjes en andere genres, en geloven ze niet meer in
een volkomen autonome mondelinge overlevering. Het vertellen van verhalen
bestaat ongetwijfeld al zo lang als de mensheid kan communiceren, maar veel
vertellingen zijn inmiddels voorgoed in de mist der eeuwigheid verdampt. Oraal
overgeleverde volksverhalen die we nu nog kennen zijn waarschijnlijk heel wat
minder oud dan de Grimms dachten. De invloed van schriftelijke bronnen moet
bovendien niet onderschat worden: optekeningen en publicaties zullen de mon
delinge overlevering door de eeuwen heen regelmatig hebben gerevitaliseerd.
Dat geldt ook voor de Kinder- und Hausmärchen zelf: het boek moet indirect en
direct van invloed zijn geweest op onze collectieve parate sprookjeskennis.
Maar als we iets aan de Grimms te danken hebben, dan is het toch wel de be
langstelling voor volksverhalen. Het begrip ‘volksverhaal’ is een overkoepelende
term. Een volksverhaal is een mondelinge vertelling die voor kortere of langere
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Het bankbiljet van 1000 D-Mark met het
portret van Wilhelm en Jacob Grimm (naar
een schilderij uit 1855)

tijd circuleert onder (groepen) mensen. Het gaat daarbij wel om een orale kunstvorm. Strikt genomen horen persoonlijke verhalen en oral history niet tot de
volksverhalen, al zijn de genres soms verwant aan elkaar. Bij volksverhalen moet
echter in de eerste plaats gedacht worden aan sprookjes, sagen, legenden, en ook
modernere subgenres zoals moppen en broodjeaapverhalen.
Sinds de Grimms is er vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken
naar volksverhalen gekeken, in het bijzonder naar het meest populaire subgenre:
het sprookje. De Germaans-mythologische theorie heeft zo ongeveer de hele
negentiende eeuw gedomineerd, en heeft tegenwoordig onder leken nog altijd
de nodige aanhang. De psychologische duiding kent twee stromingen. De Freu
dianen menen dat, net als in dromen, in sprookjes de driften en verlangens van
het onderbewustzijn zich manifesteren. De Freudiaanse interpretatie staat be
kend om zijn fallische symboliek en om een sprookjesduiding vol onderdrukte
seksualiteit en agressie. De Jungiaanse benadering gaat uit van een collectief on
derbewustzijn en ziet in sprookjes allerlei archetypische symboliek. Zo kan het
overvaren van een zee staan voor het overwinnen van een probleem. In de an
troposofische benadering van Rudolf Steiner zijn sprookjes oeroude symbolische
verhalen vol versleutelde wijsheden met een spirituele en esoterische betekenis.
Wie verlicht is, kan de sprookjes ontraadselen. In de structuralistische benade
ring gaat het niet zozeer om de inhoud van de volksverhalen, als wel om de vorm:
volgens welke structuurprincipes zijn verhalen opgebouwd? Hierover later meer,
net als over de historisch-geografische methode die probeert om volksverhalen
te identificeren, lokaliseren, dateren en reconstrueren. De historisch-sociolo
gische invalshoek beschouwt sprookjes als een spiegel van de historische realiteit,
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waarin bijvoorbeeld stiefverhoudingen zoals in Assepoester ook problematisch
kunnen zijn. De etnologische invalshoek tenslotte beschouwt volksverhalen als
cultuurhistorische documenten die commentaar leveren op alledaagse gebeurte
nissen, maar houdt daarbij ook rekening met voortdurend optredende variatie en
betekenisverschuivingen, alsmede met de fantasievolle en wereldbeschouwelijke
aspecten van verhalen.
Bepaalde niet-etnologische benaderingswijzen kunnen overigens volkomen
los staan van de vertelpraktijk van alledag, waarin sprookjes bijvoorbeeld ter
amusement aan kinderen worden verteld of voorgelezen voor het slapen gaan.
Bepaalde volksverhalen kunnen in de praktijk ook worden ingezet in de lokale
zelfprofilering, voor het toerisme of als vorm van cultuurpolitiek. Tijdens car
naval heten de inwoners van Weert Roggenstekers, op basis van een oud volks
verhaal. Beesel heeft zich het verhaal van Sint Joris en de Draak toegeëigend en
voert dit spektakelstuk iedere zeven jaar voor toeristen in de open lucht op. Zo
vinden wel meer plaatsen dat een verhaal bij hun hoort: het Vrouwtje van Stavo
ren bij Stavoren, Ellert en Brammert bij Schoonoord of Drente in het algemeen,
de Vliegende Hollander bij Terneuzen, en Kiste Trui bij Mook en Middelaar.
Friesland als geheel kent veel optekeningen van Friese verhalen, niet omdat de
Friezen nu zulke fervente vertellers zijn, maar omdat de Friese verzamelaars er
vol overtuiging zo fanatiek hebben verzameld. Met hun Friese volksverhalen
kunnen de Friezen heel goed laten zien dat ze een eigen taal en cultuur hebben
die voor het Hollands niet onder doet.
Wetenschappelijk gezien ligt in de etnologie de belangstelling voor volksverhalen
al tientallen jaren bij de betekenis en functie van de vertellingen. Volkskundigen
zijn bij uitstek geïnteresseerd in concepten als betekenisgeving, toeëigening, re
pertoires, identiteit en voordracht. Dat er ook onderzoek gedaan kan worden
naar verhaalstructuren is wel bekend, maar gold toch tenminste als enigszins ou
derwets en passé. Het structuralistische onderzoek was in het verleden al gedaan
en enigszins op zijn eigen grenzen gestuit. Er doemen echter nieuwe kansen op
aan de horizon dankzij de computer. Voorheen moest het onderzoek zich beper
ken tot hoeveelheden tekst die voor het menselijk brein nog te overzien waren.
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Dankzij de huidige computers en tools is het mogelijk om veel grotere hoeveel
heden tekst te bevragen en analyseren. De Einfache Formen die volksverhalen
zijn kunnen nu in een database worden ondergebracht en benaderd worden met
slimme algoritmes.
Aan een database met volksverhalen wordt al jaren gewerkt. Sinds 1994 is er
op het Meertens Instituut gebouwd aan een Nederlandse Volksverhalenbank vol
volksverhalen en metadata. In het begin was het nog een stand-alone database,
maar sinds 2004 is het een online database, te vinden op www.verhalenbank.nl.
In de loop der jaren hebben zestig medewerkers meegeholpen om de database
te vullen, van wetenschappers tot stagiaires en vrijwilligers. Op het moment van
schrijven bevat de Volksverhalenbank ruim 42.000 verhalen inclusief metadata
als: wie heeft het verhaal verteld, waar, wanneer en in welke taal of dialect?
Nieuwe kansen om meer te doen met al deze digitale data deden zich voor
bij het opstarten van onderzoeksprogramma’s voor e-humanities bij nwo en de
knaw. In 2011 zijn twee aanvragen toegewezen die in 2012 van start zijn gegaan.
Het ene project, ondersteund door het catch-programma van nwo, heet fact,
wat een afkorting is van Folktales As Classifiable Texts. Dit project moet de Ne
derlandse Volksverhalenbank verder automatiseren, zodat een ingevoerd verhaal
automatisch van veel metadata wordt voorzien. Het onderzoek binnen fact richt
zich op menselijke en computationele identificatie, classificatie en clustering. Het
tweede project, Tunes & Tales, in samenwerking met volkslieddeskundige Louis
Grijp, wordt gefinancierd door het e-Humanities programma van de knaw. Bin
nen Tunes & Tales willen we onder andere een tool bouwen die automatisch in
staat is om plot-elementen te detecteren. Daarnaast gaat er onderzoek gedaan
worden naar volgordes en variatie in plot-elementen (de zogenaamde motiefsequenties, waarover later meer) in melodieën en verhalen in de mondelinge tra
ditie. De onderzoeksvraag luidt eenvoudig gezegd: hoe veranderen liederen en
verhalen in de overlevering, en (hoe) valt zoiets te voorspellen?
Binnen het Meertens Instituut zelf is er verder een themagroep gestart die Orale
Transmissie heet, en die ook onderzoek zal doen naar mondelinge overlevering en
variatie: veranderlijkheid, herkenbaarheid en patronen. Tot slot is er dan nog een
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groot samenwerkingsverband
aangegaan met de volgende
partijen: Tunes & Tales, tinpot (knaw), fact, cogitch
(nwo), Orale Transmissie,
doc Lied, doc Volksverhaal
(Meertens Instituut) met alle
externe partners van de Uni
versiteit Twente, de Radboud
Universiteit Nijmegen, de
Fryske Akademy, de Univer
siteit van Leiden, de Univer
siteit van Amsterdam en de
Universiteit Utrecht. Deze
koepel heeft zich verenigd tot
het e-Laboratory Oral Cultu
re, op het web te vinden on
der www.elab-oralculture.nl.
In de navolgende hoofd
stukken ligt de nadruk op de
vormaspecten van volksver
John Everett Millais: Puss in Boots (1877, Dundee Art
halen – omdat de sprookjes
Galleries and Museum - Dundee City Council)
in dit opzicht het meest inte
ressante genre zijn, zal daaraan de meeste aandacht besteed worden, maar ook
andere genres komen aan bod. Stap voor stap wordt aan de hand van voorbeel
den de wereld van typen en motieven geëxploreerd tot aan de vraag naar een
(universele?) narratieve grammatica. Het is nog geen uitgebreid verslag van het
computationele onderzoek, want dat moet in de komende jaren verder gestalte
krijgen. Dit boekje is bedoeld als een introductie op en een reflectie bij de veran
derlijke vormaspecten van het volksverhaal.
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Roodkapje en de verhaaltypen

“Wat ik hier meedeel, wisten de mensen uit de streek mij te vertellen. Het is niet
alleen wonderbaarlijk, maar ook zeer geloofwaardig,” schrijft docent en geeste
lijke Egbert van Luik in de elfde eeuw in zijn Latijnse boek Fecunda Ratis (Het
volbeladen schip). Kennelijk had hij mensen in de omgeving van Luik een ver
haal horen vertellen dat hij opmerkelijk genoeg vond om op te schrijven. Hij gaf
het verhaal de titel ‘Over een meisje dat van de jonge wolven gered werd’ en in
het Latijn beschrijft hij de geschiedenis aldus:
Iemand nam uit de heilige doopvont een meisje op en gaf haar een man
teltje geweven uit rode wol.
Het was de vijftigste zondag na haar doop.
Het meisje was inmiddels vijf jaar geworden. Bij zonsopgang dwaalde ze
rond, en lette niet op zichzelf en op het gevaar.
Een wolf overviel haar, zocht vervolgens zijn nest in het bos op, nam haar
mee als prooi voor zijn welpen en liet haar daar achter om opgegeten te
worden.
Die vielen haar meteen aan, maar konden haar niet verslinden.
Toen lieten zij hun woestheid varen en begonnen haar hoofd te aaien.
Het meisje zei: “Beestjes, verscheur niet dit manteltje, dat mijn peetvader
mij gaf toen hij mij uit de doopvont ontving.“
Zo matigt God, hun schepper, wrede zielen.
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Zoals men van een geestelijke mag verwachten, vertelt hij hier in feite een legen
de: een katholiek wonderverhaal dat op exemplarische wijze de waarheid van het
geloof onderstreept. Dankzij het gewijde doopmanteltje staat dit onschuldige
meisje onder bescherming van God en wordt zij gered van de verscheurende
wilde dieren.
Alhoewel niet iedereen ervan overtuigd is, zien volksverhaalonderzoekers in
dit verhaal wel het proto-Roodkapje-sprookje. Ten eerste is er een jong meisje
dat een kenmerkend rood kledingstuk draagt. Ten tweede dwaalt ze af van de
veilige omgeving. En ten derde dreigt het meisje te worden opgegeten door de
wolf. Dat ze gered wordt vóórdat ze wordt opgegeten is een opmerkelijk verschil
met latere versies van het sprookje.
Zulke verschillen tussen versies zijn niet ongebruikelijk. Het sprookje van de
Wolf met de Zeven Geitjes is begonnen als een fabel over een moedergeit met
één jong geitje. Het geitje krijgt de instructie om de deur niet open te doen
als moeder weg is: de kans is groot dat de listige wolf voor de deur staat. Even
later staat de wolf inderdaad voor de deur en hij verdraait zijn stem alsof hij de
moedergeit is. Maar het jonge geitje trapt er niet in, houdt de deur gesloten en
wordt dus niet opgegeten door de wolf. Moraal van het verhaal, aldus de oudste
Nederlandse versie uit de dertiende-eeuwse Esopet: “Een kind is verstandig als
het naar zijn vader en moeder luistert.” Ook in dit oude verhaal verloopt de plot
dus minder griezelig dan in latere versies.
Sprookjes, fabels, sagen, legenden… naast dat ze af en toe werden opgeschre
ven, werden ze ook regelmatig doorverteld. Het menselijk geheugen is niet bijs
ter tekstvast bij het doorgeven van gehoorde verhalen. Tenzij de tekst er bij de
memorisatie echt ingestampt wordt, is het eigenlijk onmogelijk om een verhaal
letterlijk door te geven. Vertellers onthouden de grote lijnen van de plot (vaak
in beelden) en vertellen die in veelal nieuwe bewoordingen na. Maar de variatie
ontstaat niet alleen omdat mensen niet perfect kunnen onthouden. Sommige
vertellers gaan ook bewust creatief met de vertelstof om, bijvoorbeeld door het
verhaal spannender te maken, of aan de veranderde smaak en moraal van het
publiek aan te passen, of om het verhaal van een nieuwe betekenis te voorzien.

13

Variabiliteit is inherent aan de overlevering van volksverhalen, vooral in de mon
delinge transmissie, maar ook in de schriftelijke overlevering. Schrijvers nemen
evengoed de vrijheid om fantasievol om te springen met het volksverhaal.
Er moet een flinke sprong in de tijd worden gemaakt vooraleer we het sprook
je van Roodkapje weer tegenkomen. Eind zeventiende eeuw verschijnt het ver
haal in een voor ons herkenbaarder vorm in de Franse Sprookjes van Moeder de
Gans van Charles Perrault. In deze versie heet het meisje naar het rode kapje dat
haar moeder heeft gemaakt en dat ze altijd draagt. Op een dag gaat ze een koek
en boter naar haar zieke oma brengen. In het bos ontmoet ze de wolf, die haar uit
angst voor houthakkers in de nabijheid niet meteen durft aan te vallen. Daarom
vraagt hij waar ze naartoe gaat, en Roodkapje is zo naïef om hem te vertellen dat
ze naar oma gaat. Terwijl Roodkapje zich laat afleiden door bloempjes en vlin
ders, neemt de wolf de kortste weg en verdraait hij zijn stem, zodat grootmoeder
denkt dat het Roodkapje is: “Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf
open.” De wolf verslindt de grootmoeder en gaat met haar kleren aan in bed lig
gen. Als Roodkapje arriveert, krijgt zij de opdracht om bij oma in bed te komen
liggen. Roodkapje kleedt zich uit en in bed begint de dialoog met verbaasde vra
gen over de grote oren, ogen en tanden. De wolf zegt uiteindelijk dat de tanden
zijn om haar op te eten, en het verhaal eindigt ermee dat Roodkapje opgegeten
blijft. Perrault sluit af met een seksueel getinte moraal op rijm waarin hij naïeve
meisjes waarschuwt voor mannen die wel trek hebben in een jong hapje.
In vergelijking met het verhaal uit de elfde eeuw loopt deze versie beduidend
slechter af. Het meisje wordt nu wel opgegeten en er is geen redding voor haar.
Had ze maar beter op moeten passen – eigen schuld, dikke bult. De volgende
optekening van het sprookje treffen we aan in de Kinder- und Hausmärchen van
de gebroeders Grimm uit het begin van de negentiende eeuw. Het slot van het
verhaal biedt deze keer de mogelijkheid tot vergeving en een tweede kans.
Ditmaal dankt Roodkapje haar naam aan een roodfluwelen kapje dat ze van
oma heeft gekregen. Haar moeder geeft opdracht om – zonder van het pad af te
dwalen – naar haar zieke oma te gaan om koek en wijn te brengen. Onderweg komt
Roodkapje de wolf tegen, vertelt waar ze heengaat en dwaalt vervolgens toch van
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de weg af om bloempjes te plukken. De wolf verslindt de grootmoeder en wacht in
bed de komst van Roodkapje af. Al meteen als ze arriveert, begint de dialoog over
de grote ogen, oren, handen en mond. Na het verorberen van Roodkapje valt de
wolf snurkend in slaap en wordt gevonden door de jager. Die knipt de buik open
en grootmoeder en Roodkapje komen er levend uit. De buik wordt gevuld met
stenen en dichtgenaaid. De wolf bezwijkt al snel onder het gewicht en sterft.
De Grimms hadden hun Roodkapje gebaseerd op een mondelinge vertelling
van Johanna Hassenpflug (wier ouders uit Frankrijk kwamen), maar aangevuld
met details van elders. De redding door de jager die de buik van de wolf open
knipt kwam van een moderne literaire bewerking van Perraults Roodkapje door
Ludwig Tieck. Het vullen van de buik van de wolf met stenen kwam uit het
sprookje van de Wolf en de Zeven Geitjes. Vaak wordt vergeten dat de Grimms
nog een tweede Roodkapje-verhaal uit de mondelinge overlevering aan het eer
ste hadden vastgeplakt waarin Roodkapje nogmaals met een wolf geconfronteerd
wordt, maar hem ditmaal te slim af is: de boze wolf valt van het dak in een trog
met water en verdrinkt.
Het eerste deel van het Roodkapje-sprookje bij de gebroeders Grimm is nog
altijd de bekendste versie, zowel in de schriftelijke als in de mondelinge overleve
ring. De versie van Perrault is minder populair vanwege het hardvochtige einde.
Ondanks de variatie zal niemand eraan twijfelen dat het om twee versies van één
en hetzelfde verhaal gaat. Daarvoor hebben de versies teveel plot-elementen met
elkaar gemeen. Met de versie van Egbert van Luik ligt dat wat problematischer.
Aan het begin van de twintigste eeuw vonden onderzoekers van de zoge
noemde Finse School zoals Kaarle Krohn en Antti Aarne dat het onderzoek van
volksverhalen wetenschappelijker moest worden aangepakt. Aangezien geble
ken was dat volksverhalen een internationaal genre waren, was het nodig om
een instrument te ontwikkelen dat identificatie van verhalen vergemakkelijkte.
Als je verhalen internationaal kon identificeren, dan kon je ze vervolgens met
elkaar gaan vergelijken. De benaderingswijze wordt de historisch-geografische
methode genoemd. Op basis van de datering, verspreiding en inhoud van de
vele gevonden versies zou men vervolgens kunnen beredeneren (a) hoe oud een
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bepaald volksverhaal geweest zal zijn, (b) waar het
verhaal ontstaan zal zijn en (c) hoe de oer-versie
verlopen zal zijn. Deze comparatieve methode
heeft wel de nodige resultaten opgeleverd, maar
was toch ietwat te optimistisch over de trefzeker
heid. Om een voorbeeld te geven: aanvankelijk
werd gedacht dat het kerngebied dáár te vinden
was, waar ook veel versies zijn opgetekend. Later
begon men te beseffen dat de hoeveelheid gevon
den versies ook gewoon het resultaat kon zijn van
intensieve verzamelarbeid. Om bij Nederland te
blijven: in Friesland zijn veel meer volksverhalen
opgetekend dan in Zuid-Holland, maar betekent
dat echt dat Hollanders zoveel minder verhalen
vertellen? Inmiddels is men voorzichtiger ge
The Types of International Folktales
worden met de historisch-geografische methode,
maar de catalogi waarmee volksverhalen geïdentificeerd en vergeleken kunnen
worden, zijn nog altijd zeer bruikbaar.
Veruit de meest belangrijke internationale catalogus die traditionele volks
verhalen identificeert als zogenaamde verhaaltypen is ooit in 1910 begonnen
door Antti Aarne, vervolgens in 1928 en 1961 herzien en bijgewerkt door de
Amerikaan Stith Thompson, en recentelijk herzien en uitgebreid door de Duitse
volkskundige Hans-Jörg Uther tot The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Deze catalogus in twee delen staat in de wandelgangen
bekend als Aarne-Thompson-Uther of atu. De catalogus bevat 2200 interna
tionale sprookjes en aanverwante volksverhalen. Het sprookje van Roodkapje
wordt ook tot een apart type gerekend, en heeft als catalogusnummer: atu 333.
In de catalogus wordt bij elk type uitgelegd uit welke plot-elementen de ver
telling is opgebouwd, welke variaties er globaal mogelijk zijn, welke studies er
over verschenen zijn, en in welke talen het verhaal is opgetekend. Bij atu 333,
Little Red Riding Hood, zien we dat het kerngebied voor dit sprookje in Europa
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ligt, met een uitloper naar het Midden-Oosten. Veel bekende en inmiddels min
der bekende volksverhalen staan als type geregistreerd in de catalogus: Hans en
Grietje als atu 327A, Doornroosje als atu 410 en Sneeuwwitje als atu 709. Alle
volksverhaalonderzoekers in de wereld werken met deze zelfde codering, en ze
maken er weer regionale of nationale catalogi (of databases) mee.

John Everett Millais: Red Riding Hood (ca. 1865, privécollectie)
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4

Assepoester en de motieven

Een verhaal als geheel kan dus tot een bepaald type gerekend worden. Zo beho
ren alle verschillende versies van het sprookje van Assepoester tot het type atu
510A (Cinderella). Doorgaans kunnen verhalen echter weer opgedeeld worden
in kleinere verhaal-elementen die we motieven noemen: motieven zijn de legosteentjes waarmee verhalen worden opgebouwd. Sommige verhalen zijn zo kort,
zoals het sprookje over Boontje, Strootje en Kooltje Vuur, dat ze uit niet meer
dan pakweg één of twee motieven bestaan. Maar met name de wat uitgebreidere
sprookjes kunnen uit een langere reeks motieven zijn opgebouwd. In de atucatalogus staan per verhaal regelmatig motieven opgesomd waaruit het verhaal
opgebouwd kan zijn. Die motieven krijgen een codering mee die verwijst naar
weer een andere catalogus. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw publiceerde
Stith Thompson een zesdelig standaardwerk: de Motif-Index of Folk-Literature.
Volgens de definitie van Thompson moeten we onder een motief verstaan: “the
smallest element in a tale having a power to persist in tradition”. Met dat kleinste
element bedoelt hij natuurlijk niet een klank of een woord, maar een narratief
bouwsteentje, wat zich al snel manifesteert op het niveau van een aantal zinnen
binnen een verhaal. Mijn definitie tijdens een Engelstalig gastcollege luidde: “A
motif is a piece of story going viral for a longer time.”
De Motif-Index van Thompson bevat niet minder dan 45.000 motieven, afkom
stig uit talloze volksverhalen uit de hele wereld, onderverdeeld in 22 categorieën
zoals dieren, taboes, magie, wonderen, noodlot, dood, slimheid en domheid,
seks, religie en humor. In versies van het sprookje van Roodkapje komt bijvoor
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De Motif-Index

beeld vaak het motief Z18.1 What makes
your ears so big? voor. Het motief staat voor
de (enigszins variabele) dialoogreeks tus
sen Roodkapje en de als grootmoeder ver
momde wolf.
Om te zien wat er gebeurt als je op basis
van Thompsons Motif-Index een sprookje
analyseert, besloot een werkgroep van vijf
onderzoekers aan het Meertens Instituut
om één specifieke versie van het sprookje
van Assepoester onder de loep te nemen.
Het werd een recente versie van de Ef
teling, geschreven door Ad Grooten en
Gerrie van Dongen:

Er was eens een lieve vrouw met een al net zo lieve dochter. Helaas werd
de vrouw erg ziek. Op een avond riep ze haar dochter bij zich en zei: “Ik
zal gauw doodgaan. Beloof je me dat je altijd goed probeert te leven? Dan
zal het leven ook goed zijn voor jou.”
“Dat beloof ik, moeder,” zei het meisje met een snik in haar stem. Ze om
helsden elkaar en moesten allebei vreselijk huilen. Dat luchtte op, maar
het hielp natuurlijk niet echt.
De moeder stierf toen de eerste sneeuw van de winter viel.
Het meisje bleef alleen met haar vader achter.
Die trouwde een half jaar later met een andere vrouw. Zij was heel on
aardig en had twee dochters die nog erger waren. Echte pestkoppen! De
vader van het meisje was bijna altijd op reis. Hij had niet in de gaten dat
de twee zussen zijn dochter het leven zuur maakten. En dat hun moeder
vrolijk met hen meedeed!
Ze lieten haar heel hard werken en ze moest op de keukenvloer slapen bij
de open haard, waar altijd veel stof en as lag. Daarom noemden ze haar
Assepoester.
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De zussen hadden zelf altijd de mooiste kleren aan en sliepen in de mooi
ste kamers op zachte bedden. En op hun toilettafels stonden de duurste
spulletjes!
Terwijl Assepoester in oude gescheurde kleren en met stoffig haar moest
werken zongen ze:
Assepoes, wat ben je raar
Met dat spinrag in je haar
Poets m’n schoenen, ga maar boenen
En maak dan het eten klaar!
Ze lieten haar koken, wassen, schrobben en boenen. Assepoester deed het
allemaal zonder te mopperen. Als ik goed probeer te leven, is het leven ook
goed voor mij, dacht ze.
Assepoester zat graag in de tuin achter het huis, bij het graf van haar
moeder. Daar had ze ooit een boompje geplant, dat in korte tijd was uit
gegroeid tot een prachtige hazelaar. Ze zat vaak onder die boom, waar ze
gezelschap kreeg van vogels, eekhoorns en konijntjes. En er groeiden grote
oranje pompoenen. Vanuit de tuin kon ze het paleis hoog op een heuvel
zien liggen. De mooie torens schitterden in het zonlicht. Assepoester keek
er graag naar en droomde dan over hoe het zou zijn om daar als prinses
te wonen.
Taratatááá! Taratatatááá!
Op een dag stond er een boodschapper van de koning op het plein voor het
huis. Door zijn oorverdovende trompetgeschal kwam iedereen nieuwsgie
rig naar buiten.
“De koning laat weten dat er zaterdag een groot bal in het paleis gehou
den zal worden!” riep hij. “De prins wil graag een mooi meisje kiezen om
mee te trouwen. U wordt allemaal uitgenodigd om dit feest mee te komen
vieren!”
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De twee stiefzussen hádden het niet meer! “Hij kiest vast mij!” gilde de
oudste.
“Nee, ik ben veel knapper dan jij!” kirde de jongste.
Zo kibbelden ze een paar dagen door terwijl ze jurken pasten, balschoen
tjes uitprobeerden en aan elkaars haren frunnikten.
Assepoester hielp hen daarbij. Maar zelf wilde ze natuurlijk ook graag
naar het feest in het paleis. Toen ze aan haar stiefmoeder vroeg of ze mee
mocht, werd ze gewoon uitgelachen.
“Jij mee, Assepoester? In die vieze rok en met dat stoffige haar? Vergeet
het maar! De prins zoekt een bruid, geen modderkluit!” En de stiefzussen
moesten vreselijk lachen, alsof hun moeder een goede mop had verteld.
Op de avond van het feest kwam er een prachtige koets voorrijden. De
zussen en hun moeder stapten in, met hun opgestoken haar, peperdure
jurken en overdadige sieraden.
Vlak voor ze wegreden, riepen ze naar Assepoester: “Boen de vloer nog
even en zorg dat alles er netjes uitziet, want een van ons komt straks
thuis met de prins!” En ze lachten alle drie heel hard, alsof er wat te
lachen viel.
Assepoester was verdrietig en ging in de tuin onder haar lievelingsboom
zitten. Ze keek naar het paleis. Het was prachtig verlicht en ze hoorde
flarden feestmuziek. Plotseling leek het of er kleine blaadjes uit de boom
op Assepoester neerdaalden. Nee, het waren geen blaadjes, het waren
twinkelende sterretjes! Als bij toverslag veranderde Assepoesters vieze rok
in een prachtige gouden jurk. Haar stoffige haardos werd opeens een
schitterende bos krullen. En aan haar voetjes verschenen sierlijke glazen
muiltjes. Het was ongelooflijk... Waar net nog een pompoen lag, stond nu
een gouden koets met koetsiers op de bok en prachtige paarden ervoor.
En het allervreemdste was nog dat Assepoester heel duidelijk de lieve stem
van haar eigen moeder hoorde: “Tijd om naar het feest te gaan, mijn
kind. Maar pas op: als de klok om middernacht voor de twaalfde keer
slaat, wordt de betovering verbroken. Zorg dus dat je op tijd weer thuis
bent.”
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Assepoester dacht dat ze droomde en genoot van elk moment. Ze reed in
de koets naar het grote paleis dat ze zo vaak vanuit de verte had gezien.
Ze stapte uit en liep de brede marmeren trappen op. Toen ze de balzaal
binnenkwam verstomde de muziek en keek iedereen naar haar. Ze konden
hun ogen niet geloven. Niemand op het feest zag er zo schitterend uit als
zij. Wie was dit mooie meisje?
Assepoesters stiefmoeder en stiefzusjes herkenden haar niet. Ze waren heel
jaloers toen de prins haar ten dans vroeg. Hij danste de hele avond met
Assepoester en liet haar niet meer los.
Plotseling hoorde Assepoester de paleisklok slaan. Ze schrok en herinnerde
zich dat de betovering bij de twaalfde slag verbroken zou worden. Stel je
voor dat ze hier zo meteen in haar oude vieze kleren stond!
“Ik moet naar huis!” Assepoester maakte zich los uit de armen van de
prins en rende naar de grote paleisdeuren.
“Wacht!” riep de prins verbaasd.
Maar Assepoester holde de hoge trappen al af. Ze struikelde en verloor
een muiltje. Toen sprong ze in de gouden koets en weg was ze...
Vlak na een bocht, net uit het zicht van het paleis, sloeg de klok voor de
twaalfde keer. Voor ze wist wat er gebeurde, lag Assepoester met haar
neus in het zand. Niet in haar mooie jurk, maar in haar oude vieze rok.
Naast haar lag een pompoen.
“Oh...” zuchtte ze. “Wat heb ik heerlijk gedanst. Of heb ik dat alleen maar
gedroomd?”
Taratatááá! Taratatááá!
Een paar dagen later klonk er opnieuw trompetgeschal op het plein. De
boodschapper was er weer. En naast hem zat de prins op een prachtig wit
paard! Hij droeg een kussentje met daarop een glazen schoentje.
De boodschapper riep met luide stem: “De prins is op zoek naar het meisje
van zijn dromen! En dat is het meisje dat dit schoentje precies past!”
De twee stiefzussen van Assepoester stormden met heel veel andere meisjes
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naar voren. Dat wilden ze allemaal wel, de bruid van de prins zijn. Maar
hoe ze ook wrikten en wrongen, het sierlijke schoentje was zó klein dat het
niemand paste. Toen klonk er een zachte stem: “Mag ik ook even passen?”
Iedereen keek op. Daar stond Assepoester, in haar oude kleren en met
vies haar.
“Natuurlijk niet!” riepen de zussen.
“Natuurlijk wel,” zei de prins. Had hij haar al herkend?
Assepoester gleed met haar voet in het glazen muiltje. Het paste perfect.
Meteen veranderde haar oude rok weer in de schitterende gouden jurk!
En als bij toverslag dwarrelden de eerste sneeuwvlokken van de nieuwe
winter naar beneden.
De prins tilde haar op zijn paard. “Jij zult mijn bruid zijn,” zei hij zacht.
Van blijdschap moest Assepoester lachen en huilen tegelijk. Nu wist ze
dat ze met de prins ging trouwen en in het paleis zou gaan wonen. Want
als je goed probeert te leven, zal het leven ook goed zijn voor jou.
Samen met haar prins leefde ze nog lang en gelukkig...
En de twee zussen? Die konden er niet om lachen!
Dit sprookje sluit vooral aan bij de versie van Perrault, maar heeft ook enkele
trekken van de versie bij de Grimms. Eigenlijk is deze Efteling-versie van As
sepoester betrekkelijk kort: het hele verhaal wordt in 124 zinnen afgedaan. De
herhaling, namelijk dat Assepoester twee of drie avonden achtereen naar het bal
gaat, is verdwenen. Er zit ook niet méér magie in deze versie dan nodig is. Kle
ding en koets krijgt Assepoester op magische wijze van de ziel van haar overleden
moeder, zo moeten we concluderen, niet van een fee of petemoei met een tover
stafje zoals bij Perrault. In de Grimm-versie van Assepoester gooit de treiterende
stiefmoeder schalen met linzen in de as, die het arme meisje er weer op tijd uit
moet halen. Ze krijgt daarbij (magische) hulp van dierhelpers: de duiven en an
dere vogels komen de linzen uit de as pikken en in de schalen terugleggen. Ook
dit element ontbreekt, net als de meest gruwelijke onderdelen van het sprookje
zoals dat door de Grimms is opgetekend. Teneinde het schoentje te kunnen pas
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sen snijden de stiefzusters (tevergeefs) een teen en een hiel af. De duiven merken
het op en koeren: “Roekoe, roekoe, er zit bloed in de schoen.” Aan het eind wor
den de kwade stiefzusters voor straf zelfs blind gepikt door de duiven.
De Efteling-versie is kortom een behoorlijk religieneutrale, kindvriendelijke
en compacte versie van het sprookje. Het kost vijf onderzoekers vervolgens wei
nig moeite om op 124 zinnen 68 grote en kleine motieven uit de Motif-Index
te onderscheiden. Dat is gemiddeld meer dan één motief op twee zinnen. De
verschillende onderzoekers hadden voor een deel ook verschillende motieven
gevonden, die soms op hetzelfde neerkomen. Zo zijn de volgende motieven alle
vijf van toepassing op het gebod om vóór middernacht te vertrekken:

C750 	
C761 	
C761.3 	
D791.1
D791.1.8

Time tabus
Tabu: doing thing too long
Tabu: staying too long at ball
Disenchantment at end of specified time
Disenchantment at midnight

Het ene motief hangt wat hoger in de hiërarchie dan het andere, en de motief
codes beginnend met de letter C komen uit het deel met taboes, terwijl de Dmotiefcodes te vinden zijn in het deel over magie. De motieven beslaan echter
steeds hetzelfde stuk tekst. Rondom de problematische stiefverhouding clustert
zich ook een hele groep motieven. De motief-clusters vormen deels dus eilanden
in het verhaal. Er zijn echter ook motieven die een veel groter deel van het ver
haal omvatten zoals Modesty brings reward (L200), Triumph of the weak (L300) en
Lowly heroine marries prince (L162).
Consensus was er onder de vijf onderzoekers slechts over drie motieven –
deze had iedereen gevonden en vond iedereen cruciaal voor het verhaal:

S31 	
F823.2
H36.1
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Cruel stepmother
Glass shoes
Slipper test

Overzien we de problematiek van de motieven, dan stuiten we hier al met al op
twee fenomenen die van groot belang lijken te zijn: gelaagdheid en dominantie.
Ten eerste lijkt er een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen drie
lagen motieven. Op de onderste laag bevinden zich de kleine concrete motieven
(glazen schoentjes). Dan is er een middenlaag van grotere en abstractere motie
ven (bruidverwerving). En de bovenlaag wordt gevormd door grote abstracte
motieven of zelfs thema’s (bescheidenheid wordt beloond). Het karakter en de
structuur van een sprookje wordt niet alleen bepaald door een opeenvolging van
kleine motiefjes, maar eveneens door de hogere en meeromvattende motieven.
Ten tweede is er een onderscheid tussen de dominante motieven en de inwis
selbare motieven. Bepaalde motieven zijn onderscheidend: ze zijn bepalend voor
het unieke karakter van een sprookje, en deze elementen zijn daardoor stabieler.
De test met het glazen schoentje (bij de Grimms overigens een gouden schoen
tje) lijkt toch wel een onontbeerlijk motief in Assepoester te zijn – zonder dat
motief is het eigenlijk Assepoester niet meer. Of het motief van het bal er één,
twee of drie keer in zit, blijkt niet enorm van belang te zijn. En ook de dierhel
pers blijken te kunnen worden weggelaten.
Overigens leert een blik in de atu-catalogus dat Assepoester typisch zo’n
sprookje is dat op het hele Euraziatische continent gevonden is, met inbegrip
van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Er is wel beweerd dat Assepoester
van Chinese oorsprong moet zijn. In China bestond heel lang de gewoonte om
de voetjes van meisjes af te binden en klein te houden. Kleine voetjes golden als
een schoonheidsideaal (en vrouwen konden ook niet gemakkelijk weglopen). De
uitverkiezing van een bruid wier voetje als enige in een delicaat glazen schoentje
past, zou zijn wortels hebben in dit Chinese gebruik.
Er wordt vanuit andere disciplines wel eens afgunstig gekeken naar de reeds
bestaande catalogi van typen en motieven binnen de etnologie of volkskunde.
In andere vakken moet een dergelijke, internationaal erkende, systematiek nog
helemaal ontwikkeld worden.
Daar staat echter tegenover dat het volkskundige systeem ook niet al te zeer
geïdealiseerd moet worden. De classificatie van typen en motieven is bijvoor
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beeld nooit ontwikkeld met het oog op een soepele computer-analyse – het had
allemaal een stuk strakker gekund. Verder zijn er heel veel volksverhalen die met
het atu-systeem helemaal niet te identificeren zijn: daar zijn andere of nieuwe
catalogi voor nodig. Ook de Motif-Index is verre van perfect: er ontbreken motie
ven die wel in volksverhalen voorkomen, en tegelijkertijd wemelt de Motif-Index
van de dubbele, driedubbele en vierdubbele motieven. Dit zijn echter niet eens
de grootste computationele problemen. Eén van de moeilijkste opgaven zal zijn
om tools te ontwikkelen die uit het natuurlijke taalaanbod weten af te leiden om
welke typen en motieven het gaat. Ook als dat taalaanbod Middelnederlands,
zeventiende-eeuws Nederlands, Fries of dialect is.

De jonge Walter Raleigh en zijn broer luisteren naar een spannend verhaal van een ervaren
zeeman (John Everett Millais, The Boyhood of Raleigh, 1870, Tate Gallery, London)
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5

Het Tovervisje en de epische wetten

Aan het eind van de negentiende eeuw deed in Nederland de neerlandicus Ger
rit Jacob Boekenoogen wat de Grimms aan het begin van die eeuw in Duitsland
hadden gedaan. Hij tekende wat verhalen uit de mondelinge traditie op, spitte
door de archieven, en liet zich bovenal vanuit het hele land brieven opsturen met
optekeningen van volksverhalen en volksliedjes – ze mochten niet uit boeken
afkomstig zijn, maar moesten uit de mondelinge overlevering stammen. Boeken
oogen kreeg vele honderden verhalen (en nog veel meer liedjes) toegezonden.
In 1894 stuurde mevrouw Deenik-Bronner uit Haarlem een schriftje van haar
dochter op, waarin laatstgenoemde allerlei sprookjes had opgetekend. Eén van
die sprookjes kan geïdentificeerd worden als atu 555, The Fisher and his Wife.
Er was eens een arm man, die ging in zijn vrije tijd aan ’t visschen. Toen
hij nu al een poos gezeten had zonder iets te vangen, kreeg hij eindelijk
een vischje te pakken. Hij wilde het in zijn korfje doen, doch verbeeld eens
zijne schrik, daar begon op eens de visch te spreken.
“Och goede man,” zei hij, “laat mij toch weer los, laat mij weer zwemmen.”
”Maar vischje,” zei de man, “kunt gij spreken?”
“Ja,” zei de visch, “laat mij toch asteblieft weer zwemmen, ik ben eigentlijk
geen visch, maar een betooverde prins; tot mijn straf moet ik als visch
rondzwemmen tot ik verlost word. Als gij mij nu in ’t leven laat, kunt gij
wat van mij vragen, dan zal ik u dat geven.”
Nu liet de man de visch weer zwemmen en vertelde aan zijn vrouw zijn
avontuur.
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”Hebt gij hem niets gevraagd?” zeide zijn vrouw; “ga dadelijk weer terug
naar de visch en vraag of wij geld krijgen om een huis te koopen.”
De goede, arme man ging weer terug naar het water, want, ofschoon hij
tevreden was met zijn hutje, hij was erg bang voor zijn vrouw, want zij
was een booze vrouw.
Toen hij nu weer op de plaats kwam waar hij de visch gevangen had, riep hij:
“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U, kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”
Toen begon het water op eens te bruischen, en daar kwam het vischje
aangezwommen.
“Wel baas,” zei de visch, “ik ben blijde dat gij gekomen zijt, nu kan ik U
mijn dankbaarheid tonen: wat wilt gij dat ik voor U doen zal?”
Toen vertelde de man, dat zijn vrouw geld wilde voor een huis.
“Geld kan ik U niet geven,” zei de visch, “maar gaat maar naar uw
vrouw terug, zij woont al in een mooi huis.”
De man bedankte de visch, en ging naar zijn vrouw terug. Toen hij bij
zijn hut kwam, wist hij niet wat hij zag; in plaats van de hut stond er
een prachtig huis.
“Nu vrouw,” zeide hij, “wat zegt ge hier van? Is ’t nu naar je zin?”
“’t Lijkt er niet naar,” zei de booze vrouw, “bij een mooi huis behooren
mooie meubelen en kleeren, ga dus maar weer naar de visch, en vraag
hem hierom.”
De goede man durfde niet tegenstribbelen en ging. Bij het meer gekomen,
riep hij weer:
“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U, kom eens even weer
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Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”
Daar kwam de visch weer aanzwemmen.
“Wat hebt gij?” vroeg ze, “hebt gij wat vergeten?”
“Ja,” zei de man, “mijne vrouw wil zoo graag mooie meubelen en kleêren
hebben.”
“Gaat maar heen,” zei de visch, “uw wensch is al vervuld.”
De goede man kwam te huis, en vond alles zooals zijn vrouw eerst ge
wenscht had. Doch nu was zij nog niet te vreden, zoo als zij het had, had
den veel menschen het, neen, dan wilde zij liever Koningin zijn.
De man zei: “Maar vrouwtje, dat gaat immers niet, gij kunt toch alles
niet krijgen wat gij begeert, kom wees nu maar te vreden.”
Doch de vrouw schold en raasde zoo, zoodat de arme stakker maar weer
naar de visch toe ging.
Hij riep weer:
“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U, kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”
Daar kwam de visch met gedruisch aanzwemmen en schreeuwde: “Wat
hebt gij nu weer, man?”
“Ach, goede Prins,” zei de man, “nu wil mijn vrouw weer Koningin wor
den.”
“Gaat maar heen,” zei de visch, “zij is ’t al, maar laat zij nu ook tevreden
zijn.”
Toen de man nu bij zijn vrouw kwam, och ja, daar zat zij als Koningin op
de troon, omgeven van hofdames. Haar man durfde haar bijna niet aan
zien, zoo’n pracht straalde van haar af, doch het boze wijf wilde almeer.
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“Ga terug,” zeide zij, “en zeg aan de visch dat ik God wil zijn.”
De goede man raadde haar aan verstandig te zijn en nu tevreden te
wezen, doch zij werd boos, kwaad, nijdig en zei: “Ga, zeg ik U, ik ben Ko
ningin en kan U gebieden.”
Met loome schreden ging de man nu weer naar de visch, en riep weer:
“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”
Daar begon het op eens te donderen en te weerlichten, het water werd
zwart, en daar kwam de visch aanzwemmen en riep met donderende stem:
“Wat is er nu weer?”
De man zei nu, dat zijn vrouw God wilde zijn.
“Gaat maar heen,” zei de visch, “zij zit alweer in haar hut, dat booze
mensch.”
En zoo kwam het ook af. Toen de man weer thuis kwam, zag hij zijne
vrouw weer in de hut zitten, maar nu nog boozer en ontevredener, als
toen zij eerst arm was, want nu had zij de rijkdom leren kennen, en door
haar eigen schuld was zij nu weer arm geworden. De goede man leefde
nog altijd tevreden voort, want ook in de rijkdom en armoede was hij
tevreden geweest.
Dit sprookjestype zou in Nederland in 1920 heel beroemd worden dankzij een
berijmd prentenboek van hoofdvertegenwoordiger L.G. Steenhuisen van kof
fiebrander Van Nelle, getiteld Van het tovervisje. In deze versie is het mannetje
Piggelmee gaan heten.
Het sprookje van het type atu 555 is volgens de catalogi weer opgebouwd uit
verschillende motieven. Voor de hand liggende motieven die we in dit verhaal
kunnen onderscheiden zijn B175 Magic fish, T261 The ungrateful wife en Q338
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Immoderate request punished. Vreemd genoeg wordt het grote overkoepelende
motief door de catalogus niet opgemerkt. Immers, dit motief geeft de essentie
van het hele sprookje weer: J346 Better be content with what you have, than try to
get more and lose everything.
Met de typen en motieven zijn we op zoek naar patronen van regelmaat en
variatie in volksverhalen. We gebruiken dit systeem om verhalen te identifice
ren, en om in de traditie te kunnen vaststellen in hoeverre verhalen veranderen
en gelijk blijven. Dergelijk structuralistisch onderzoek is alleen zinvol als we er
van overtuigd zijn, dat narratieve processen gehoorzamen aan bepaalde regels
of wetten. Zo ging volksverhaalonderzoeker Axel Olrik aan het begin van de
twintigste eeuw op zoek naar epische wetten bij volksverhalen. De resultaten van
zijn onderzoek zijn relatief onopgemerkt gebleven omdat hij voornamelijk in het
Deens publiceerde. Bij het begrip epiek moet gedacht worden aan niet-literaire,
avontuurlijke verhalen, dus onder andere aan Einfache Formen zoals sagen, legen
den en sprookjes.
Het voert wat ver om hier alle epische wetmatigheden langs te lopen, maar
het kan bij wijze van proef geen kwaad om de zeven belangrijkste wetten te toet
sen aan het sprookje van het tovervisje:
1. De wet van de enkelvoudige centrale held
De man die het tovervisje vangt is ondubbelzinnig de held: hij is de hoofdrolspeler
die als het ware steeds met de camera gevolgd wordt. Bij hem ligt ook de sympa
thie van de luisteraar, omdat hij in voor- en tegenspoed tevreden is met zijn lot.
2. De wet van het enkelvoudige narratieve verloop
Het sprookje van de visser en zijn ontevreden vrouw kent maar één verhaallijn
– er lopen niet meerdere plots door elkaar en er zitten zelfs geen flashbacks in de
vertelling.
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3. De wet van de eenheid van actie
Het sprookje focust op de handeling en gaat recht op zijn doel af; onbelangrijke
details en bijzaken worden uitgefilterd. Zo doet het in het sprookje niet ter zake
of de man en zijn vrouw koffie drinken – totdat deze handeling in 1920 een be
langrijk onderdeel van de commerciële verhaalboodschap wordt: als het echtpaar
eenmaal koffie van Van Nelle drinkt, wordt het vanzelf weer tevreden.
4. De wet van de transparantie
Bij het vertellen moet het verhaalverloop duidelijk zijn. Dat de vrouw steeds
onredelijker verlangens koestert wordt gemotiveerd door haar te karakteriseren
als boosaardig en ontevreden. Haar gedrag komt niet zomaar ongemotiveerd uit
de lucht vallen.
5. De wet van de logica
Hier wordt niet bedoeld de logica van de alledaagse werkelijkheid, maar juist de
interne verhaallogica. Het sprookje van het tovervisje verloopt langs de lijnen
van de eigen logica: het visje is een betoverde prins en kan op magische wijze
wensen vervullen. Volgens deze logica is het visje ook in staat om wensen op
magische wijze weer ongedaan te maken. Van het publiek wordt een mentale
aanpassing aan deze wet van de interne verhaallogica verwacht en dus een suspension of disbelief.
6. De wet van de herhaling
Met name in sprookjes zitten vaak herhalingen: de verdubbeling, de drieslag
en de viervoudige herhaling zijn heel gebruikelijk. Een reeks werkt in volgorde
steeds naar een hoogtepunt toe. Als een held op de proef wordt gesteld om drie
opdrachten te vervullen, worden ze steeds een beetje moeilijker (in elk geval niet
makkelijker). Ook bij de viervoudige herhaling in het sprookje van het tovervisje
onderkennen we een oplopende reeks: een huis, een rijke inboedel, het koning
schap en de goddelijke status.
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7. De wetten van de openings- en slotformules
Het sprookje begint keurig met de formule “Er was eens een arm man…” en
eindigt met “De goede man leefde nog altijd tevreden voort…” Het is niet ver
plicht dat het precies zulk soort formules zijn: het gaat meer in het algemeen om
formuleringen die het begin en het eind van een vertelling markeren. Andere
bekende slotformules zijn bijvoorbeeld: “Als ze niet dood zijn, dan leven ze nog”,
“alle leugens vliegen de schoorsteen uit”, “wie het ’t laatst verteld heeft, die z’n
lippen zijn nog warm” en “toen kwam er een olifant (vroeger vaker: een varken)
met een lange snuit, en die blies het hele verhaaltje uit”. Het sprookje heeft ver
der een duidelijke introductie en afronding: traditionele sprookjes beginnen – in
tegenstelling tot letterkundige werken of films – nooit in medias res en kennen
geen open einde. Een traditioneel sprookje begint op het moment dat alles nog
(redelijk) in orde is, vervolgens beginnen er problemen op te duiken, maar uit
eindelijk eindigt alles toch weer rustig.
Veel volksverhalen voldoen aan deze zeven wetten. De meer uitgewerkte (en mis
schien ook meer literaire) sprookjes kunnen niettemin af en toe wel van de regels
afwijken. Zo is het wel denkbaar dat een sprookje meer helden in de hoofdrol
heeft, zoals het Grimm-sprookje van De Bremer Stadsmuzikanten, waarin de rol
van de ezel, de hond, de kat en de haan toch nagenoeg gelijkwaardig is. Ook
kan het gebeuren dat de plot opsplitst in twee afzonderlijke handelingsverlopen
zoals in het Grimm-sprookje van De twee broers, waarin de broers halverwege het
verhaal uit elkaar gaan, ze ieder hun eigen avonturen beleven, en pas aan het eind
weer bij elkaar komen als de ene broer de andere komt redden. Misschien is de
benaming epische wetten wel enigszins te hoog gegrepen, maar het zijn in ieder
geval herkenbare compositieregels en structurerende principes.
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6

De Drakendoder en het toversprookje

Vaardige vertellers kunnen bepaalde sprookjes uitgebreid vertellen. Een volks
verhaal dat zich uitgebreid in geuren en kleuren laat vertellen, is bijvoorbeeld
het sprookje van de Drakendoder. Kort samengevat verloopt het verhaal aldus:
Op een dag trekt een jonge schaapherder de wijde wereld in, met zijn
honden die hem in nood zullen kunnen bijstaan. Hij komt bij een plaats
die wordt geterroriseerd door een zevenkoppige draak. Elk jaar moet er
een maagd aan de draak geofferd worden, en dit jaar is de dochter van
de koning aan de beurt. Vele ridders zijn al gesneuveld in een poging de
draak te doden, maar de schaapherder wil desondanks zijn geluk beproe
ven. De jongen krijgt van de koning een huwelijk met de prinses in het
vooruitzicht gesteld als hij erin slaagt de draak dood te maken. De jongen
gaat met de maarschalk en de prinses mee naar de plek des onheils. Daar
weet de held met behulp van een van zijn honden de draak te verslaan.
Na de strijd valt de vermoeide held in slaap, maar niet nadat hij de
tongen uit de drakenmuilen heeft gesneden. De maarschalk brengt de
prinses terug naar de koning. Hij heeft de koppen van de draken afgesne
den en werpt zich nu op als de redder van de prinses. Hij heeft de prinses
onder bedreiging met geweld een zwijgbelofte afgedwongen. Op de dag van
het huwelijk tussen de maarschalk en de prinses verschijnt de schaapher
der aan het hof. Daar kan hij met de drakentongen bewijzen dat hij de
ware drakendoder is. De maarschalk wordt gestraft en de drakendoder
huwt de prinses.
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Dit sprookje bestaat ook als legende: dan wordt het verhaal verteld over Sint Jo
ris en de draak. In de legende staat de draak symbool voor de duivel, en weet Sint
Joris het monster te temmen vooraleer hij hem doodt. In de legende ontbreekt
de bedrieger die de overwinning claimt, maar Sint Joris huwt zelf ook de prinses
niet: heiligen trouwen immers niet.
In 1937 stuurde leraar Nederlands H. van de Biezen uit Heeswijk (NoordBrabant) de Volkskundevragenlijst van het Meertens Instituut retour met een
heel korte en aparte versie:
Men vertelde, dat er ooit reuzen geweest zijn. Die woonden er in een bos.
De koning van het land loofde een beloning uit voor wie ze doodde. Als
bewijs moest de tong meegebracht worden. Een slaagde erin. ’n Tweede
ging er ook op af, en vond ze alledrie dood. Als bewijs nam deze de koppen
mee en beweerde, dat hij ze gedood had. Het bedrog kwam uit.
Kennelijk is hier een driekoppige draak in de overlevering veranderd in drie reu
zen. Een belangrijk motief in het drakendoderssprookje is dat van de bedrieger:
hij presenteert de afgeslagen koppen en claimt de overwinning. De ware held kan
hem vervolgens ontmaskeren als hij de afgesneden tongen laat zien.
Zoals in hoofdstuk 2 al is opgemerkt zijn er verschillende benaderingswijzen
vanwaaruit men volksverhalen zou kunnen bestuderen. Eén aanpak waarop nog
zou worden teruggekomen is de structuralistische analyse. In 1928 stond de Rus
sische onderzoeker Vladimir Propp aan de wieg van een Formalistische School
dankzij zijn boek Morfologiya skazki. Buiten Rusland werd het onderzoek toen
nog nauwelijks opgemerkt – alhoewel de Nederlandse volkskundige Jan de Vries
er in 1930 al over rapporteerde – totdat het boek uiteindelijk in 1958 in het En
gels werd vertaald als Morphology of the Folktale. In het Nederlands staat het boek
bekend als De morfologie van het toversprookje.
Die laatste titel is in zekere zin accurater, want het boek van Propp gaat niet
over sprookjes of zelfs volksverhalen in het algemeen, maar over een specifieke
selectie aan sprookjes, de zogenaamde tover- of wondersprookjes. In de typen
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catalogus zijn ze te vinden van atu 300 tot en met atu 749. Het zijn de avon
tuurlijke sprookjes waarin een jonge actieve mannelijke held de wijde wereld in
trekt en met magie of bovennatuurlijke wezens geconfronteerd wordt (de pas
sieve vrouwelijke held past veel minder goed in Propp’s analyse). In deze groep
vinden we bekende sprookjes die vaak beschouwd worden als de sprookjes-inengere-zin, zoals de Drakendoder, de Magische Vlucht, de Tovenaarsleerling, de
Vuurvogel, het Levenswater, Aladdin en Tafeltje-Dek-Je. Propp heeft zijn ana
lyse gebaseerd op een selectie van (slechts) honderd toversprookjes die door de
Russische verzamelaar Alexander Afanásjev waren opgetekend. Met het begrip
‘morfologie’ in de titel baseerde Propp zich overigens niet op de taalkunde maar
op de biologie: flora en fauna kan men ook determineren en karakteriseren op
basis van vormkenmerken. In hedendaagse taalkundige termen gaat het boek van
Propp eerder over de syntaxis van de toversprookjes: over hoe dit type sprookje
wordt opgebouwd uit verschillende elementen.
Om te beginnen ontdekte Propp dat in de toversprookjes maar acht verschil
lende basispersonages te onderscheiden zijn: de held, de zender, de donor, de
helper, de prinses en haar vader, de onechte held en de tegenstander. Daarnaast
zitten er in toversprookjes 31 plot-ontwikkelingen die Propp “functies” noemde.
Deze functies lijken erg op motieven, maar niet op het concrete niveau zoals ze
veelvuldig in de Motif-Index van Thompson voorkomen, maar op een wat hoger
en abstracter niveau.
Even afgezien van een paar losse inleidende functies, wordt de elementaire
structuur van toversprookjes door Vladimir Propp in de volgende abstracte for
mule weergegeven:

ABC↑DEFG
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H J I K ↓ Pr-Rsº L

____________________________

L M J N K ↓ Pr-Rs

Q Ex T U W*

Elke letter en elk symbool staat voor een bepaald plot-element of een abstracte
handeling in het verhaal. Zo staat A voor het element dat de actie in gang zet,
doorgaans een gebrek of een misdaad. Het pijltje omhoog staat voor vertrek. F
duidt op verwerving van een tovermiddel. De H staat voor strijd en de J voor
overwinning. Het pijltje naar beneden betekent terugkeer. De superscripte °
betekent incognito. M is een zware opdracht. T staat voor transfiguratie (bij
voorbeeld onttovering), U betekent straf en W* staat voor huwelijk. Sommige
functie-paren komen altijd gecombineerd voor, zoals verbod en overtreding of
strijd en overwinning.
De formule van Propp laat (heel globaal) zien dat zich een problematische
situatie ontwikkelt waardoor de held op pad gaat, om vervolgens op de proef te
worden gesteld en een (magisch) voorwerp te verwerven, zodat hij weer verder
kan. In dit stadium laat de formule zien dat het verhaal twee kanten op kan (die
elkaar wederzijds uitsluiten). Simpel gezegd kan het sprookje nu de lijn van de
drakendoder volgen (atu 300, The Dragon-Slayer) waarbij een monster gedood
wordt en een bedrieger de overwinning claimt, ofwel de lijn van de vuurvo
gel volgen (atu 550, Bird, Horse and Princess) waarin één of meer beproevingen
moet worden volbracht. Vervolgens komen de verhaallijnen weer bij elkaar in
één reeks van afsluitende functies. Er vindt een onttovering plaats, de bedrie
ger wordt ontmaskerd en bestraft en de held trouwt met de prinses. Niet alle
functies hoeven steeds in het verhaal aanwezig te zijn (er hoeft geen bedrieger te
zijn), terwijl andere functies kunnen verdubbelen of verdriedubbelen (meerdere
opdrachten die steeds moeilijker worden).
Uiteindelijk begon Propp de typencatalogus van Aarne en Thompson onzin
te vinden. Zijn studie toonde immers aan dat het verloop van het (tover)sprookje
in essentie steeds hetzelfde was. Het is dus helemaal niet nodig om daarbin
nen verschillende typen te gaan onderscheiden, want uiteindelijk zijn die er niet.
Propp raakte er gaandeweg van overtuigd dat alle (tover)sprookjes uiteindelijk
terug te voeren waren tot één oer-sprookje: de moeder-aller-sprookjes die de
bron is geweest voor alle varianten. Weinig verhaalonderzoekers zijn Propp
in deze gedachtengang gevolgd. De meeste onderzoekers geloven niet in zo’n
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sterke vorm van monogenese, maar veeleer dat allerlei verhalen op verschillende
plaatsen zijn ontstaan, en op verschillende momenten in de tijd (polygenese). De
theorie van Propp veronderstelt bovendien al een volgroeid sprookje waaruit de
anderen vervolgens zijn afgesplitst, terwijl de meeste onderzoekers aannemen
dat verhalen in de traditie vaak klein beginnen en dan langzaam uitgroeien.
In de catalogus van Aarne, Thompson & Uther worden zo’n 2200 verschillen
de verhaaltypen onderscheiden. Deze verhaaltypen zijn deels opgebouwd uit
exclusieve motieven (de proef met het glazen muiltje komt buiten Assepoester
bijvoorbeeld niet voor) of uit unieke combinaties van motieven die elders ook
voorkomen. Op basis van de atu-catalogus is bezien welke soorten sprookjes nu
het meest motieven met elkaar delen. Dat leverde de onderstaande visualisatie op.

Visualisatie van sprookjes die één of meer motieven delen met één of meer andere sprookjes
(op basis van de atu-catalogus)
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De sprookjes die geen enkel motief met een ander delen, zijn weggelaten in deze
tekening (anders zou het kader verder gevuld zijn met losse stipjes). De dikte
en kleur van de knopen geeft de mate van overeenkomsten aan: hoe dikker en
donkerder de knoop, hoe meer een sprookje motieven deelt met andere sprook
jes. Hierdoor ontstaat een visualisatie met enkele eilanden van knopen, en in de
periferie sprookjes die één motief met één ander sprookje delen. Als we nu in
een staafdiagram uitzetten waar de sprookjes zitten die het meest motieven delen
met andere sprookjes dan levert dat het onderstaande beeld op.
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Staafdiagram van de subgenres in de atu-catalogus waar onderling de meeste motieven gedeeld worden
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Het toversprookje blijkt bij uitstek het subgenre te zijn dat een gevarieerd aanbod
aan motieven kent, en dat onderling ook de meeste motieven deelt. Dat Propp
juist dit segment van de sprookjes uitkoos voor zijn studie wordt nu minder ver
wonderlijk. Ook de tweede plaats, die van de realistische sprookjes oftewel de
novellesprookjes hoeft niet te verbazen. Eigenlijk is een realistisch sprookje een
toversprookje maar dan zonder magie of bovennatuurlijke wezens. Hier hebben
de tovenaars, heksen, draken en reuzen bijvoorbeeld plaatsgemaakt voor behen
dige rovers en sluwe moordenaars. De fabels, de religieuze sprookjes, de domme
duivelsprookjes, de anekdotes en grappige sprookjes en de formulesprookjes wis
selen beduidend minder motieven uit.
Kritiek kan er ook geleverd worden op Propp. Zijn studie is gebaseerd op
maar honderd Russische sprookjes. Maar hoe algemeen zijn z’n bevindingen?
Gelden zijn gevolgtrekkingen ook voor niet-Westerse sprookjes? En als je
avonturensprookjes met actieve mannelijke helden selecteert, hoe verbazend is
het dan dat je moet concluderen dat de sprookjes vooral lijken op avonturen
sprookjes met actieve mannelijke helden? In hoeverre bijt Propp’s slang hier in
zijn eigen staart?
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7

De Magische Vlucht van Hans en Grietje

Het sprookje van De Magische Vlucht (atu 313) is typisch zo’n sprookje dat in
zijn maximale lengte alle functies van Propp (onder de breuk) zou kunnen bevat
ten. In 1888 werd in de eerste aflevering van het tijdschrift Volkskunde een versie
van dit type afgedrukt, opgetekend door verzamelaar August Gittée. De versie
was afkomstig uit het Vlaamse Erembodegem en verloopt in samenvatting aldus:
Een rijke vader zet zijn zoon Arthur ertoe aan om ’s avonds te gaan kaart
spelen om geld met zijn vrienden. In eerste instantie bekommert de vader
zich er niet om dat Arthur steeds geld verliest, maar op een dag geeft hij
zijn zoon de opdracht om te winnen, anders mag hij niet meer thuis komen.
Onderweg naar zijn kaartvrienden krijgt de terneergeslagen Arthur van
een heer, die zich de koning van Zevenbergen noemt, een magisch spel
kaarten, waarmee hij altijd zal winnen. Arthur moet evenwel beloven
dat hij het spel na een jaar komt terugbrengen. Na een jaar lang geluk
met het kaartspel gaat Arthur op zoek naar deze koning van Zeven
bergen. Hij trekt door een groot bos en krijgt onderdak bij een kluize
naar die macht heeft over het zwemmend gedierte. De kluizenaar noch
diens vissen kunnen hem de weg wijzen. Arthur moet doorreizen naar de
broer van de kluizenaar, die gebiedt over het lopend gedierte. Maar ook
deze kluizenaar en zijn dieren weten de weg niet. Ook de derde en oudste
kluizenaar-broer, die meester is over het vliegend gedierte, kan hem niet
helpen. Alleen de struisvogel weet de weg.
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Arthur mag op de rug van de struisvogel meevliegen(!), en moet hem on
derweg vlees voeren telkens als hij kwaakt. Het vlees is op als het kasteel
van de koning in de verte in zicht komt. Arthur moet een stuk van zijn
bil snijden om de vogel te kunnen voeren. Na de landing ziet Arthur in
de kasteelvijver drie zwanen zwemmen. De struisvogel weet dat het de
drie prinsessen zijn, die zich in zwanen kunnen veranderen. Op advies
van de struisvogel steelt Arthur de kleding en geeft die pas terug als de
jongste en mooiste dochter hem bij de koning introduceert. Dan geeft
Arthur het kaartspel terug aan de koning.
De volgende ochtend draagt de koning hem een onmogelijke taak op: Ar
thur moet een heel bos omkappen. Het gereedschap dat hij meekrijgt, is
van glas en breekt derhalve spoedig. Arthur barst in huilen uit, maar als
de jongste dochter, Hortense geheten, zijn middagmaal komt brengen, laat
zij hem inslapen op haar schoot en klaart vervolgens met magie zelf de
klus. Ook de volgende opdracht, het planten en oogsten van wijngaardran
ken, wordt door de toverende Hortense tot een goed einde gebracht. Arthur
moet nu nog een derde en laatste opdracht volbrengen, waarna hij met een
van de prinsessen mag trouwen: hij moet daartoe een diamanten ring uit
de vijver halen. Hortense vertelt Arthur wat hij moet doen: hij moet haar
doden, in kleine stukjes snijden en alles in de vijver gooien. Arthur doet
dit met tegenzin, maar even later verschijnt Hortense weer levend uit het
water met de diamanten ring. Er ontbreekt alleen een stukje aan haar
pink; het topje is na het snijden niet in het water terecht gekomen.
Wanneer Arthur vervolgens geblinddoekt zijn bruid mag uitkiezen, kan
hij dankzij het ontbrekende vingerkootje driemaal Hortense kiezen. Ze
trouwen, maar moeten midden in de nacht te paard vluchten voor de
jaloezie van de zusters.
De vader doet een poging om het paar te achterhalen. Hij volgt hen
als een donderwolk, maar Hortense tovert het paard en zichzelf snel om
tot een kapel en een Mariabeeld. Arthur wordt een biddende man die
slechts zegt: “Bid voor mij.” De vader herkent hen niet, maar thuisge
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komen doorziet de moeder de list en stuurt de vader opnieuw uit. Nu
verandert het paard in een akker, Hortense in een ploeg en Arthur in
een boer, die steeds herhaalt: “Een boer is een beest.” Wederom laat de
vader zich om de tuin leiden, maar zet op aansporing van de moeder voor
een derde maal de achtervolging in. Het paard verandert in een meer,
Hortense in een schip en Arthur in een schipper. De vader dreigt het
water uit het meer te drinken, maar een stem waarschuwt hem: Hortense
zal het water in zijn maag laten koken. Nu geeft de vader de strijd op,
want hij ziet in dat zijn dochter over meer toverkracht beschikt dan hij.
Arthur durft niet plompverloren met Hortense bij zijn ouders aan te
komen. Zij huurt zolang een kamer en waarschuwt Arthur dat hij zich
door niemand mag laten kussen, want dan zal hij de herinnering aan
zijn avonturen verliezen. Arthur wordt door zijn ouders met blijdschap
onthaald, maar hij laat zich niet kussen. Als hij evenwel slaapt, wordt hij
door zijn tante gekust, en de volgende ochtend is hij Hortense vergeten.
Als Arthur ’s avonds met zijn vrienden optrekt, komen zij langs het raam
van Hortense. De vrienden zijn gecharmeerd van Hortenses schoonheid,
en twee avonden achtereen nodigt zij een vriend binnen. Zodra een jongen
binnen is, schakelt zij hem met magie voor de hele nacht uit. De derde
avond komt Arthur bij haar, en spoedig herinnert hij zich zijn avon
turen. De volgende dag stelt hij Hortense aan zijn ouders voor als zijn
vrouw, waarna er uitbundig feest wordt gevierd.
Dit sprookjestype heeft een aanzienlijke ouderdom en vertoont onder andere
overeenkomsten met de Griekse Argonauten-sage van Jason en Medea. In het
sprookje is de essentie dat de held zich een bruid verwerft in de Andere Wereld.
Ze mogen vervolgens die Andere Wereld eigenlijk niet meer verlaten, dus ze
moeten listig zien te vluchten naar de gewone mensenwereld. Ze worden op
hun vlucht gevolgd door een boze ouder. Op hun vlucht gooien ze magische
obstakels (zoals bergen) naar achteren, en ze veranderen zich steeds in andere
voorwerpen en personages. Zo is er een versie waarin de jongen verandert in een
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eendje, en het meisje in een meertje. De achtervolgende heksenmoeder begint
het water op te slurpen tot ze letterlijk barst.
Hans en Grietje als streepjescode
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Eén van de lastigste problemen in de automatische herkenning van structuren en motie
ven door de computer is de moeite die de computer heeft met natuurlijke taal. Eenvoudig
gezegd is een sprookje voor de computer niet meer dan een bak met woorden en moet
er een tool gevonden worden om de computer enige structuur te laten herkennen in een
hoeveelheid taaluitingen. Eén zo’n tool is een parser: een grammatica-gereedschap dat in
zinnen bijvoorbeeld een onderscheid probeert te maken tussen subject, object en werk
woord. Zodra een parser in staat is om personen als subject of object te onderscheiden,
niet alleen dankzij namen en aanduidingen als Hans, Grietje en heks, maar ook door per
soonlijke voornaamwoorden als ‘hij’ en ‘zij’ aan personages te koppelen, dan kunnen we
ook visualiseren wanneer personages in een sprookje als Hans en Grietje voorkomen (of
genoemd worden). Hieronder is een Efteling-versie van het sprookje door de computer
door Folgert Karsdorp (aio bij het project Tunes & Tales) geanalyseerd op de voorko
mende personages in afzonderlijke zinnen, waarna de optredens worden weergegeven als
een streepjescode.
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Op de y-as staan de verschillende optredende personages en op de x-as staan alle woor
den in de sprookjestekst als een nummer in een reeks. Telkens als de parser een personage
identificeert wordt er een streepje gezet. Aan de representatie valt goed af te leiden dat
Hans en Grietje de hoofdpersonen zijn. De stiefmoeder komt na de inleiding niet meer
in beeld: aan het eind van het verhaal blijkt ze weggelopen te zijn, en wordt ze nog maar
één keer genoemd. Tevens is duidelijk dat de hoofdpersonen aan het eind weer bij vader
terugkeren. De heks, de grote tegenstander, begint halverwege een dominante rol te
spelen, maar met haar wordt vóór het einde afgerekend door Grietje. Aan de dichtheid
van de streepjescodes kun je – bij wijze van spreken – zien waar Grietje de heks de oven
in duwt.
Een dergelijk structuuranalyse kan met bestaande tools worden toegepast op vele tiendui
zenden volksverhalen. Dit is één van de manieren om, vergelijkbaar met Propp, patronen
in verhalen te ontdekken. Het is denkbaar dat bepaalde genres heel specifieke streepjes
codes vertonen, en dat de afstanden tussen streepjes/personages meetbaar en betekenis
vol blijken te zijn.

Stel je nu eens voor dat Hans en Grietje – uit het bekende sprookje – geen
broertje en zusje zijn, maar vriendje en vriendinnetje, en dat de heks de jaloerse
schoonmoeder is... en hou deze gedachte even vast. Het sprookje van Hans en
Grietje staat nu in de catalogus als atu 327A en vormt een thematisch clus
ter samen met atu 327B (Klein Duimpje en de Reus) en atu 327C (bij ons
vooral in Groningen bekend als Janman in het Papieren Huisje). Het zijn een
soort angstsprookjes voor kinderen. In alledrie de subtypen spelen kinderen de
hoofdrol, worden ze bedreigd door wezens van buiten en lopen ze het gevaar
om opgegeten te worden. Het bedreigende wezen is een heks, een duivel of een
mensenetende reus.
Van zo’n welhaast archetypisch verhaal als Hans en Grietje zou men verwach
ten dat het ook heel oud is. Volksverhaalonderzoekers hebben er steeds het hoofd
over gebroken hoe het kan dat ze vóór de optekening door de Grimms in 1812
nooit een oudere versie hebben kunnen terugvinden. Recent kwam volksverhaal
onderzoeker Willem de Blécourt met een oplossing van het raadsel: Hans en
Grietje is wèl een oud sprookje, maar helemaal niet verwant aan Klein Duimpje
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en Janman. Het Hans en Grietje-sprookje dat de Grimms componeerden, met
optekeningen uit de mond van twee jonge vrouwen uit de middenklasse, Ma
rie Hassenpflug en Dorothea Wild (met laatstgenoemde apothekersdochter trad
Wilhelm later nog in het huwelijk), is eigenlijk een tamelijk afwijkende versie van
De Magische Vlucht. Het is in essentie weer het verhaal van een jongen en een
meisje die de magische Andere Wereld moeten zien te ontvluchten. Doordat de
openingscène is ontleend aan Klein Duimpje, met ouders die uit armoede be
sluiten hun kinderen in het bos achter te laten, worden de jongen en het meisje
broertje en zusje, en geen geliefden – dat heeft natuurlijk zijn repercussies voor
de rest van het verhaal. In de Andere Wereld wordt het uitgehongerde tweetal ge
confronteerd met Luilekkerland-achtige toestanden: een eetbaar huisje. De boze
(schoon)moeder, die hen eigenlijk zou moeten achtervolgen in hun vlucht, is nu
een heks geworden. Zij wil hen in de Andere Wereld vasthouden en Hans opeten.
Ook ditmaal wordt de boze volwassene uitgeschakeld en kunnen de kinderen te
rug naar de gewone mensenwereld vluchten. Het eendje dat hen over het water
zet en zo de weg naar huis wijst, is waarschijnlijk zelfs een relict van de metamor
fose in een eend en een meertje om de achtervolgende ouder om de tuin te leiden.
Onderzoeker Folgert Karsdorp berekende van alle 2200 types in de atu-ca
talogus welke verhalen qua set aan concrete en abstracte motieven het meest
op elkaar lijken. De hypothese van De Blécourt werd met deze cluster-analyse
bevestigd: véél meer dan op Klein Duimpje of Janman, lijkt het sprookje van
Hans en Grietje in zijn motieven op De Magische Vlucht. Hans en Grietje en
De Magische Vlucht zitten heel dicht bij elkaar in een cluster aan sprookjes,
terwijl Klein Duimpje en Janman samen in een compleet ander cluster zitten.
Deze uitkomst trekt wel enigszins een wissel op het classificatie-systeem van
Aarne-Thompson-Uther. Was Hans en Grietje nou echt zó afwijkend dat vele
onderzoekers het niet meer herkenden als De Magische Vlucht? En als mensen
het niet meer als versie herkennen, ís het dan ook niet gewoon een ander verhaal
geworden? Aan de andere kant, hoeveel sprookjes staan er nog meer niet bij el
kaar, die in werkelijkheid versies van hetzelfde type zijn? Hoe betrouwbaar is dat
classificatiesysteem waaraan een eeuw door mensen is gebouwd? Indien we de
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computer op grote hoeveelheden data laten stampen, wellicht dat er wel verras
send nieuwe classificaties en clusteringen tevoorschijn komen…

ATU 0305
ATU 0550
ATU 0537
ATU 0314A
ATU 0312
ATU 0307
ATU 0326
ATU 0315
ATU 0325
ATU 0316
ATU 0327A
ATU 0317
ATU 0402
ATU 0322*
ATU 0312D
ATU 0313

Cluster-analyse op basis van overeenkomsten in concrete en abstracte
motieven in de atu-catalogus. De
analyse groepeert De Magische
Vlucht en Hans en Grietje in het
bovenste rode cluster, terwijl Klein
Duimpje en Janman behoren tot het
onderste lichtblauwe cluster.
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8

Het Maanmannetje en de motifemen

Het is duidelijk dat sprookjes vaak een langere reeks motieven hebben, maar
dat geldt zeker niet voor alle soorten volksverhalen. Sagen zijn bijvoorbeeld een
aanmerkelijk korter verhaalgenre en hebben de reputatie om regelmatig uit niet
veel meer dan één of twee motieven te bestaan. Sagen zijn meer spannende me
dedelingen, vaak over bovennatuurlijke gebeurtenissen of wezens, of over op
merkelijke gebeurtenissen, die als non-fictie de ronde doen. Sagen kunnen korte
getuigenissen zijn over bijvoorbeeld spoken, reuzen, weerwolven, witte wieven
en heksen, maar ook over iets abstracts als het noodlot waar de mens geen vat op
heeft. Veel sagen zijn gebonden aan tijd en plaats, in tegenstelling tot sprookjes.
En ze lopen vaak niet zo goed af.
Het handelingsverloop van de sage van het mannetje in de maan is redelijk
eenvoudig. Hier volgt een Limburgse versie uit circa 1925:
Daar was eens een boer die in de nacht voor Kerstmis nog hout wilde
gaan hakken in het bos. Hij had vergeten te zorgen voor brandhout en nu
zou hij dan met zijn vrouw gedurende de kerstdagen kou moeten lijden.
Of het zo zijn moest, het vroor dat het kraakte. Zijn vrouw raadde hem af,
om in die heilige nacht nog hout te hakken; zij gaf hem de raad liever te
zien, wat hout bij een van de naaste buren te lenen of desnoods te kopen;
dan ontheiligde hij de hoge dag (het hoogfeest) tenminste niet.
De boer en de boerin kregen er nog wat woorden over, maar de boer be
loofde toch, om van dat getwist af te zijn, het hout te zullen kopen. Zijn
vrouw, niet gelovend dat hij dat zou doen, riep hem in haar drift nog na:
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‘Als je zulk een slecht christen zou zijn, dat je in de heilige Kerstnacht
hout durfde te kappen, dan wenste ik, dat je met je takkebos in de maan
terecht kwam!’
De boer lachte om haar verwensing en nam heimelijk een bijl mee, want
hij was niet van plan ook maar van een buurman brandhout te lenen,
laat staan te kopen.
Het was volle maan toen hij ging, en buiten zo helder als de dag. De
vrouw ging niet naar bed, maar wachtte tot hij terug zou keren. Zij
opende de deur en luisterde, of zij hem niet zou horen kappen, want het
bos was dichtbij. Jawel, daar had je het! Daar was hij bezig; de slagen
klonken door de stilte van de heilige nacht.
De vrouw verbeet haar woede en hield zich gereed, haar man bij zijn te
rugkomst eens duchtig de les te lezen. Terwijl zij zo luistert, hoort zij de
bijl niet meer; wel wordt het enige ogenblikken later buiten duister, net
of er een kleine wolk voor de maan schuift. Wie beschrijft haar schrik als
ze opkijkt en ziet dat haar verwensing in vervulling is gegaan en dat de
gestalte van haar man en van niemand anders, met een takkebos op de
rug, zich daar donker aftekent tegen het heldere volle maanlicht!
Het centrale motief van deze sage luidt A751, Man in the moon, of meer speci
fieker A751.1 Man in moon is person thrown or sent there as punishment. De zon
daar wordt door God gestraft en naar de maan verbannen (hier mede dankzij
de verwensing van de vrouw) omdat hij op de kerstnacht niet wilde rusten maar
ging werken. Of het verhaal van het mannetje in de maan ook echt een sage is,
is overigens onderwerp van debat. Het verhaal staat zowel in sagen- als sprook
jescatalogi opgenomen.
Een beroemde onderzoeker op het gebied van sagen was Alan Dundes. Hij
heeft zich met name verdiept in de structuur van Noord-Amerikaanse india
nensagen. Deze sagen waren doorgaans net zo kort als de Europese sagen, maar
ze hadden bij onderzoekers bovendien de reputatie dat ze erg ongestructureerd
waren. Om dit oordeel te kunnen weerleggen, onderscheidde Dundes voor sa
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Een voorbeeld van Volkskundevragenlijst nr. 8 uit 1942 van het Meertens Instituut,
toegestuurd door Ben Horsthuis uit Pijnacker, waarin hij kort in dialect het verhaal van
het mannetje in de maan beschreef, met een begeleidend tekeningetje.

gen een aantal functies die sterk aan de functies in sprookjes van Propp doen
denken. Deze functies noemde Dundes motifemen – een samentrekking van de
begrippen motief en morfeem (in de taalkunde: kleinste woorddeel met een ei
gen betekenis).
Dundes onderscheidt in totaal 11 motifemen, waarvan er vijf in paren komen,
en eentje los. In vertaling gaat het om:
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T
O
Vb
M
C
VM

Tekort
↔
TO
Opdracht
↔
OV
Verbod
↔
Ovtr
Misleiding
↔
BG
Consequentie
↔
(Pco)
Verklarend Motief			

Tekort Opgeheven
Opdracht Volbracht
Overtreding
Bedrog Geslaagd
Poging consequentie te ontgaan

De paren hoeven niet direct achter elkaar te komen: er mogen ook andere motife
men tussen zitten. Voor het laatste paar geldt dat het tweede motifeem optioneel
is. Met andere woorden: op consequentie mag een poging om de consequentie
te ontgaan volgen, maar het hoeft niet. Het blijkt dat het model van Dundes niet
alleen toepasbaar is op indianensagen, maar evengoed op Nederlandse sagen.
Als we de structuuranalyse van Alan Dundes toepassen op de Limburgse sa
genversie van het mannetje in de maan, dan levert dat de volgende reeks aan mo
tifemen op: Er is gebrek aan brandhout (T), en een mannetje gaat hout sprok
kelen. Het is echter Kerst en op zo’n dag mag je niet werken (Vb). Het mannetje
overtreedt bewust het gebod (Ovtr) en sprokkelt een grote bos hout (TO). Voor
straf verbant God hem naar de maan (C). Zo komt het dat we nog altijd een
mannetje in de maan zien (VM). In formule ziet de Limburgse sagenversie er
dus zo uit:
T – Vb – Ovtr – TO – C – VM
Binnen het motifemenpaar Tekort – Tekort Opgeheven zit het motifemenpaar
Verbod – Overtreding. Op de Consequentie volgt geen ontsnapping meer, alleen
nog een Verklarend Motief.
Als tweede voorbeeld nemen we de befaamde sage van de kat op de wieg – een
verhaal dat in het verleden circuleerde bij een desastreuze overstroming als getui
genis van een klein wonder. Hier een versie uit het begin van de twintigste eeuw:
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Het was ten tijde van de St. Elisabethsvloed [1421] dat het gebeurde.
Wild sloegen de golven over het lage land en overal werden de dijken
weggevaagd alsof het papier was. Menschen en vee verdronken jammer
lijk. Ach en wee geroep vervulde het land.
Maar wat geeft de zee om geweeklaag? Het water golft door de dijkbreu
ken en al wat het op zijn weg tegenkomt sleurt het mee. Werden er bij
Dordrecht niet 72 dorpen verzwolgen! Veranderde het vruchtbare land
niet in een uitgestrekte watervlakte! En liep het niet zoo dat daar waar
eens leven en bedrijvigheid heerschte niets anders overbleef dan de Bies
bosch met al zijn slaken en slenken, kreken en zeearmen?
Zeker, zoo is het gegaan in de dagen van de St. Elisabethsvloed. Niets
bleef er over van de 72 bloeiende dorpen. Huizen en kerken, menschen en
vee, alles werd door de zee verzwolgen.
Maar één wonder is er toen geschied.
Eén menschenleven is toen althans gespaard gebleven.
Zoo ver men zien kon golfde het water. Onafzienbaar ver rolden de golven.
Alles wat er eens leefde lag er onder bedolven maar zie, wat kwam daar
aandrijven? Die stip daar, dat ding dat zoo schommelde? Was het een
wieg?
Zeker, het was een wieg en een klein rozig kindje lag er in. Het zoog op zijn
duimpje en zijn blauwe kijkers blikten onschuldig op naar de grijze hemel.
Hoe kwam het dat de wieg niet kantelde? Hoe kon het gebeuren dat de
golven er niet overheen spoelden?
Dat kwam door de poes die op de kap heen en weer sprong en het zonder
linge vaartuigje in evenwicht hield.
Vanwaar kwam de wieg en wat is er van het kindje geworden?
Niemand kan het zeggen maar de plaats waar de wieg aan land kwam
heet nog heden ten dage de Kinderdijk.
Nu is de sage een naamsverklaring voor Kinderdijk, maar het kan evengoed wor
den ingezet voor namen als Kindjeshaven of Kadzand. De sage behoort tot de
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De sage van de kat op de wieg is internationale vertelstof, getuige dit Britse schilderij getiteld
A Flood van John Everett Millais (1870, Manchester City Art Gallery)

noodlotssagen en de kat beschermt het kindje tegen de onstuimige golven en
behoedt het voor een wisse verdrinkingsdood.
Ook op deze sage zijn de motifemenreeksen van Dundes toepasbaar: Er is een
overstroming – geen stukje land blijft meer droog (T). Veel mensen en dieren
verdrinken (C). In de verte zien mensen een wiegje met een baby aan komen
drijven: de wieg kiept niet om, omdat er een kat is die de wieg in evenwicht
houdt (Pco). Wieg, kind en kat komen uiteindelijk ongeschonden bij een droge
dijk aan (TO). De dijk heet hierom nog altijd Kinderdijk (VM).
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Motifemen zijn hogere en abstractere motieven. Aan de hand van indianen
verhalen heeft Alan Dundes laten zien dat bepaalde verhalen ogenschijnlijk niets
met elkaar te maken hebben omdat de eenvoudige motieven zo verschillen. Ech
ter, op een hoger niveau kan het om eenzelfde soort sage gaan, als de motifemen
in precies dezelfde volgorde staan. De opeenvolging van motifemen kan dus
identiek zijn, terwijl de motieven verschillen. Net als bij Propp zien we bij Dun
des dus dat verschillende verhalen op een abstracter niveau volgens eenzelfde
stramien zijn opgebouwd.
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9

Anansi in een schema

De Noord-Hollandse arts Cornelis Bakker had eind negentiende eeuw, begin
twintigste eeuw een praktijk met apotheek aan huis in Broek in Waterland, maar
zijn patiënten woonden ook in de omringende dorpen. Als er iemand in Uitdam
ziek was, dan kwam een roeier hem halen en werd de dokter per roeiboot naar de
zieke gebracht. Onderweg nam Bakker soms de tijd om zijn roeier uit te horen,
en die vertelde dan bijvoorbeeld sagen. De onderstaande sage tekende Bakker
op 26 december 1901 op en stuurde hij op 25 april 1902 naar verzamelaar en
neerlandicus Gerrit Jacob Boekenoogen. In 1910 publiceerde Boekenoogen een
selectie van de verhalen in het tijdschrift Volkskunde. Het verhaal van de roeier
staat daar aldus:
Bij Marken was er aan den zeekant een plek waar indertijd alle botters,
als ze er langs voeren, stemmen hoorden. Die stemmen riepen: “Hier is
de tijd; waar is de man? Hier is de tijd; waar is de man?” Dat was altijd
zoo en de Markers spraken er ook met dominee over en vroegen of hij niet
eens mee wilde varen, om te hooren wat dat was. De predikant had daar
tegen geen bezwaar en ging dus met een botter mee. Toen ze voorbijvoeren
hoorde hij ook: “Hier is de tijd; waar is de man?” Daarop deed hij op die
plek een gebed. Maar toen begon het ineens te stormen, zoodat dominee
van het dek werd geslagen en verdronk. Hij is dus de man geweest. Na
dien tijd is er nooit meer iets gehoord.
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Omdat het verhaal geen sprookje is maar een welbekende Nederlandse sage, is
dit verhaal niet in de atu-catalogus te vinden, maar in de (Duitstalige) catalogus
van J.R.W. Sinninghe als SINSAG 1, “Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?” Zoals
al eerder opgemerkt, zijn sagen vaak aanmerkelijk korter dan sprookjes en bevat
ten ze regelmatig niet veel meer dan één of twee motieven. Het enige motief dat
ditmaal in de Motif-Index te vinden is, luidt D1311.11.1. River says, “The time has
come but not the man”. Man thus induced to drown himself. Het blijkt een noodlots
sage te zijn, die getuigenis aflegt van een geloof in voortekenen, bovennatuur
lijke wilsbeschikking en onontkoombare lotsbestemming.
Toen na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk het structuralistische onder
zoek weer ter hand werd genomen, publiceerde Claude Lévi-Strauss op het
gebied van de (indiaanse) mythologie, en Algirdas Greimas op het gebied van
volksverhalen in het algemeen. De hoeveelheid personages die Propp onder
scheidde, werd door Greimas gereduceerd: de valse held en de tegenstander
kunnen als eenzelfde kernpersonage worden opgevat (tegenstander), de donor en
de helper vervullen eenzelfde functie (helper), terwijl de vader en de zender ook
regelmatig dezelfde zijn (zender). Terwijl Propp zich veel meer concentreerde op
het handelingsverloop in een verhaal, ontwierp Greimas een model met actanten
of ‘acteurs’:

Zender

Object

Ontvanger

Helper

Subject

Tegenstander

Het actantenmodel van Algirdas Greimas

56

De sage van zojuist valt hier met gemak in het schema in te vullen. Hoofd
personage (subject) is de Marker visser. De identiteit van de tegenstander is niet
geheel duidelijk: aangezien er stemmen uit het water worden gehoord, kan men
veronderstellen dat het watergeesten zijn. De helper wiens hulp wordt ingeroe
pen is de dominee. De zender is het personage of de gebeurtenis die de actie in
gang zet, bijvoorbeeld een koning, een ziekte, gebrek of honger. In onze sage
wordt de zender gevormd door de stemmen uit het water. Het object kan eveneens
een personage of een abstractie zijn. In de sage hopen de vissers dat het raadsel
van de stemmen wordt opgelost. Wat men verwacht van de dominee is eigenlijk
een rationele of spirituele verklaring of eventueel zelfs een bezwering. Tot ieders
verrassing loopt het heel anders: de gerespecteerde dominee wordt het slachtof
fer. De ontvangers zijn de watergeesten die hun gewenste prooi verwerven.
Eigenlijk past elk denkbaar volksverhaal in dit schema van Greimas, ook als
we een meer exotisch verhaal zouden kiezen. Sinds de komst van Surinamers en
Antillianen naar Nederland zijn steeds vaker de verhalen over de spin Anansi te
horen. De verhalen hebben een flinke reis om de wereld gemaakt, want ze zijn
voor het merendeel afkomstig uit West-Afrika (Ghana, Ivoorkust en omstreken):
de verhalen zijn in vroeger eeuwen met de slaven mee naar het Caraïbisch gebied
gebracht. In Afrika was Anansi aanvankelijk een slimme bemiddelaar tussen de
hemel en de mensen. Gaandeweg veranderde hij in de West in een sluwe oplich
ter en een spin met een gezin. In Nederland aangekomen is Anansi nog steeds
een trickster, maar zijn allerakeligste streken begint hij te verliezen. Niet alleen
Surinamers en Antillianen vertellen over Anansi, ook autochtonen maken zich
zijn verhalen eigen. Op zondag 5 november 2000, in houtzaagmolen De Ster in
de Utrechtse wijk Lombok, vertelde verhalenverteller Raymond den Boestert
het verhaal dat hieronder wordt samengevat:
Anansi de spin is naar Nederland gekomen en woont tegenwoordig in
een molen. Hij is arm en heeft een zielig verhaal voorbereid dat zijn gezin
ziek is, en daarmee weet hij honderd gulden te lenen bij achtereenvolgens
de kever, de haan, de tijger en de jager. Na drie maanden nodigt Anansi
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ze één voor één, vlak na elkaar, uit omdat hij ze zogenaamd het geleende
geld terug wil betalen. De kever zit net binnen als hij tot zijn schrik
aartsvijand haan ziet aankomen, dus hij verstopt zich snel. De haan is
nog maar kort binnen, als de tijger eraan komt. De haan verstopt zich
ook, ziet ondertussen de kever zitten en eet hem op. Anansi verklapt aan
tijger waar de haan zich verstopt heeft, en de tijger mag hem als kadootje
opeten. Dan komt de jager aanlopen, en de tijger verstopt zich in de boom.
De jager ziet de tijger, schiet hem terstond uit de boom, en dan beweert
Anansi dat het de tijger van de koning is. De jager betaalt snel honderd
gulden zwijggeld en graaft een graf. Anansi stroopt de huid van de tijger
en gooit de rest in het graf. Zo is hij van zijn schulden af, heeft hij nog
honderd gulden extra gekregen en kan hij van het tijgervel een mooie
winterjas maken.
Dit is een bekend Anansi-verhaal, maar er is in de atu-catalogus toch geen ty
penummer voor te vinden. Er bestaat alleen een motief dat het verhaal als geheel
weet te karakteriseren: K234, Trickster summons all creditors at once, precipitates
fight, and escapes payment.
In het schema van Greimas is het duidelijk dat Anansi het subject is. Soms
blijft er een categorie leeg in het actantenmodel: in dit geval zijn er geen echte
helpers. Ook al zijn ze zich daar niet altijd van bewust, alle andere personages
blijken tegenstanders van de trickster te zijn: in dit soort verhalen is het altijd de
hoofdpersoon tegen de rest van de wereld (net zoals in de oudere verhalen over
Reinaert de vos; in de verhalen van Anansi en Reinaert is het motifemenpaar
‘Misleiding’ – ‘Bedrog Geslaagd’ steeds prominent aanwezig). De tegenstanders
zijn dus de kever, de haas, de tijger en de jager. Het verhaal wordt in gang gezet
door Anansi’s gespeelde armoede (zender). Het verlangde object is natuurlijk geld.
En de ontvanger van dat geld door list is ook Anansi.
Het voordeel van het actantenmodel van Greimas is dat alle elementaire ver
halen erin passen. Het laat goed zien dat alle verhalen idealiter volgens een be
paald patroon worden opgebouwd. Een nadeel is dat er nogal eens verdubbelin
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gen optreden. In de voorbeelden waren de watergeesten zowel de tegenstanders
als de ontvangers (sagen lopen nu eenmaal vaak slecht af), en Anansi was zowel
het subject als de ontvanger (zoals je bij een listige held kan verwachten). Een
dergelijk nadeel valt overigens te ondervangen door het schema lichtelijk aan te
passen. Hierover gaat hoofdstuk 11, maar in het eerstvolgende hoofdstuk maken
we een uitstapje naar de tarot-kaarten.
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10

Een experiment met tarot-kaarten

De professionele verhalenverteller Raymond den Boestert, die onlangs de ereti
tel Verteller van het Jaar 2012 verwierf, gebruikt ze wel vaker om kinderen aan
het vertellen te krijgen: vertelkaarten. Kinderen mogen een kaart trekken en
een deel van een verhaal vertellen. Daarna wordt er weer een kaart getrokken
die zorgt voor een plotwending. En zo groeit er langzaam een (soms behoorlijk
absurd) verhaal. Toen ik soortgelijke kaarten ook eens wilde gebruiken, was ik
niet zo gecharmeerd van het assortiment aan kaarten dat er was. Te duur en te
specifiek op bekende sprookjes gericht, of te esoterisch. Ik kwam op internet wel
een programma tegen om je eigen tarotkaarten te maken, in combinatie met
plaatjes die je zelf vrij van internet kon downloaden.
Ik besloot derhalve om mijn eigen volksverhaal-tarotkaarten te maken, met een
accent op sprookjes. Het werk resulteerde uiteindelijk in 128 tarotkaarten met
plaatjes die ik vrij intuïtief en weinig planmatig van internet plukte.
In de categorie personages maakte ik onder andere de drakendoder, de ko
ning, de ridder, de boer, de bedrieger, de bruid, de koopman, de tovenaar, de
monnik, de koningin, de zot, de prinses en de reiziger. In de categorie gebeurte
nissen en omstandigheden ontstonden er bijvoorbeeld kaarten met het feest, het
duel, gerechtigheid, honger, ziekte en schipbreuk. In de categorie wezens waren
er onder andere de kabouter, de zeemeermin, de draak, de duivel, de weerwolf,
god en de engel. Als voorwerpen koos ik onder meer het boek, de dolk, de sleu
tel, de ring, het schild, de schat, de ketel en het toverstafje. Dan waren er nog
dieren als de beer, de leeuw, de wolf en de raaf. Vervolgens nog wat plekken,
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Zelfontworpen tarotkaarten met volksverhaalmotieven

zoals het kasteel, de balzaal, de kathedraal, het bos, de markt en het schip. En
tenslotte een hoeveelheid natuurlijke elementen als de maan, de regenboog, de
waterput, de bliksem, de vulkaan en de glazen berg.
Op 10 september 2011 interviewde ik mijn zoon Roel (19) te Almere. Ik vroeg
hem voor de proef om vijf tarot-kaarten te trekken, en om ze in de volgorde van
trekken neer te leggen. Dat resulteerde in de volgende reeks:
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Happily ever
after

The werewolf

The bowman

The market

The book

Vooral de eerste kaart kon onmogelijk de opening worden van een regulier
sprookje, zoveel was meteen duidelijk (ik herinner hier nog eens aan de epische
wetten van openings- en slotformules van Axel Olrik in hoofdstuk 5). Maar ook
de andere kaarten gaven in deze volgorde weinig aanleiding tot een verhaal. Na
enig nadenken en schuiven werd de volgorde van de kaarten aldus veranderd:

The bowman

The werewolf
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The market

The book

Happily ever
after

Hier volgt het letterlijke afschrift van het opgenomen verhaaltje:
Er was eens een boogschutter, een ‘bowman’, en op zijn zoektochten naar
grote schatten kwam hij voor het eerst in zijn leven een tegenstander
tegen die hij niet kon overwinnen, en dat was de weerwolf. Uhm… Hij
hoorde een keer op… uh… toen hij… Hij was gevlucht voor de weerwolf,
en hij probeerde een manier te vinden om de weerwolf toch te overwin
nen. Toen kwam hij op een markt op een dag en daar hoorde hij twee
koopmannen fluisteren over een boek, een geheim boek over verschillende
soorten monsters en hun zwakke plekken. Hij heeft dat boek bemachtigd
en zo heeft ‘ie toch de weerwolf kunnen verslaan. En hij leefde nog lang
en gelukkig.
Het belangrijkste deel van het experiment bestond eruit om erachter te komen of
vijf at random getrokken kleine motieven meteen een goedlopend verhaal ople
veren, of dat de motieven eerst in een bepaalde volgorde moeten worden gezet,
vooraleer ze in een acceptabel verhaal kunnen uitmonden. Bij Roel was duidelijk
dat de motieven eerst herschikt moesten worden. Eerst wordt de held (subject)
geïntroduceerd en iets verteld over zijn werkzaamheden. Dan komt de kwaadaar
dige weerwolf (tegenstander) op de proppen, die hem dwarsboomt in zijn werk
zaamheden. Daarmee ontstaat er een probleem (zender) dat opgelost moet wor
den. De oplossing om de weerwolf te kunnen overwinnen (object) wordt gevonden
in een boek (helper), en zo liep het voor de held (ontvanger) weer goed af.
Deze pilot is met tien proefpersonen gedaan. De eerste vraag die bij het ex
periment gesteld kan worden, is of proefpersonen de kaarten in een andere volg
orde hebben gelegd ten behoeve van de plot. Het antwoord luidt dat in 80% van
de gevallen de kaarten eerst herschikt werden. Dit gebeurde vrijwillig – de proef
personen wisten niet dat het herschikken deel uitmaakte van de test. Kennelijk
kunnen verhalen niet zomaar bestaan uit willekeurige bouwblokjes, maar moeten
de narratieve elementjes eerst geordend worden vooraleer ze een ‘grammaticaal’
verhaal kunnen opleveren. Overigens was het bij één proefpersoon toevallig zo
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dat de kaarten al op een goede volgorde lagen voor een verhaal. Bij een andere
proefpersoon mislukte het experiment: de proefpersoon was (herhaaldelijk) niet
in staat om enig verhaal te vertellen aan de hand van de tarotkaarten. De laatste
twee gevallen maken dus de overige 20% uit.
Een tweede vraag die bij het experiment gesteld kan worden, is: zijn de
sprookjesachtige kaarten aanleiding geweest om een sprookjesachtig verhaal te
vertellen? In 20% van de gevallen kwam er geen duidelijke plot en geen sprook
jesachtig verhaal uit, maar puur een opsomming van de plaatjes (ondanks dat één
proefpersoon wel de kaarten had herschikt). In beide gevallen ging het overigens
om vrouwelijke proefpersonen op leeftijd. In 50% van de gevallen werd een dui
delijk sprookje verteld zoals bij Roel. De resterende 30% leverde een mengvorm
op: een sprookje dat trekken heeft van een exempel, een sprookje met een sagen
achtige invulling, en een sprookje dat (aldus de informant zelf) overeenkomsten
vertoont met een computergame. Een volksverhaalkarakter was in 80% dus wel
evident aanwezig.
Een derde vraag bij dit experiment luidde: wordt het verhaal zo verteld, dat
het verhaalverloop past in het actantenmodel van Greimas (hoofdstuk 9)? In
80% van de gevallen pasten de verhalen redelijk tot goed, zoals bij Roel al ge
toond is. In 20% van de gevallen mislukte het vertellen.
De vierde vraag sluit hier nauw bij aan: wordt het verhaal zo verteld, dat het
verhaalverloop past in het schema van Propp (hoofdstuk 6)? Wederom geldt dat
het in 80% van de gevallen weinig moeite kost om de plot in de formule van
Propp te passen, terwijl een poging in 20% van de gevallen faalt.
De vijfde en laatste vraag blijft vooralsnog moeilijk te beantwoorden: hoe valt
het te verklaren dat motieven eerst in een bepaalde volgorde geplaatst moeten
worden, vooraleer de volgorde een goed verhaal oplevert? Beschikken mensen
over een soort ingebouwde verhaalgrammatica die een bepaald plotverloop dic
teert? Is het vertellen van verhalen een aangeboren psychische competentie? Of
is het integendeel een aangeleerde vaardigheid? Er zijn in ieder geval duidelijke
aanwijzingen dat er sprake is van een verhaalgrammatica: de meeste vertellers
ordenen de motieven om tot een goedlopend verhaal te komen. Kennelijk moe
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ten de plot-elementen eerst hun juiste plaats krijgen. De proef is er echter niet
op berekend om uit te maken of deze verteleigenschap nu aangeboren of aange
leerd is.
Het zou helpen als deze proef grootschaliger op internet wereldwijd zou wor
den herhaald onder allerlei culturen. Er zou een virtuele slotmachine gebouwd
kunnen worden, die random vijf tarotkaarten zou kunnen genereren. Vervolgens
mogen ook hier de proefpersonen dan de volgorde van de kaarten wijzigen, om
er daarna een kort verhaaltje in het Engels bij te schrijven. Zo zou men kunnen
testen of bepaalde volgorde-principes in alle culturen opgeld doen. Een nog een
voudiger tweede proefje zou kunnen zijn om een simpel verhaaltje van (bijvoor
beeld) Nijntje in plaatjes te presenteren, waarbij er twee plaatjes zijn verwisseld
waardoor het verloop van de plot verstoord wordt. Men zou de proefpersonen
kunnen vragen welke plaatjes ze verwisseld zouden willen zien.
Deze proefjes zouden meer zicht kunnen bieden op een specifieke verhaal
grammatica. Maar het valt te betwijfelen of zelfs een wereldwijde proef kan uit
maken of een vaardigheid is aangeboren of aangeleerd. Kan een verhaalvermogen
net als een taalvermogen zijn aangeboren? Of ontwikkelen mensen in hun leven
al razendsnel een zin voor chronologie en logica? Het leren kan al beginnen bij
het observeren van opeenvolgingen van gebeurtenissen, of bij het luisteren naar
voorgelezen verhaaltjes. Een narratologe als Mieke Bal veronderstelt dat een ge
voel voor opeenvolgingen van gebeurtenissen in verhalen in feite gevoed wordt
door de chronologie en de logische volgordes in het dagelijkse leven. Zij noemt
dat homologie.
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11 Een matrix voor alle verhalen?
Op 19 januari 1892 stuurde mevrouw J. Mandings uit Alkmaar een brief naar
verzamelaar G.J. Boekenoogen met daarin het volgende volksverhaal:
Daar was eens een vader en een moeder; die hadden een tweetal kinderen,
de een hiete Jantje, de andere hiete Mietje.
Eens zou de vader uit de stad gaan en toen zeide de vader tegen Jantje:
“Ik ga de stad uit, wat zou je nu graag hebben dat ik voor je meê breng
voor een welkom thuis?”
En toen zeide Jantje: “Vader, bewaar je geld, bespaar je geld en koop er
koek en brood voor.”
Maar de vader zeide: “Neen, je moet toch wat hebben.”
“Nu,” zegt Jantje, “dan maar een goud horologe.”
Toen zeide de vader tegen Mietje: “Mietje, ik ga uit de stad, wat zou je
nou graag willen hebben voor een welkom thuis?”
En toen zeide Mietje: “Bewaar je geld, bespaar je geld en koop er koek en
brood voor.”
“Neen,” zeide de vader, “je moet toch wat hebben.”
“Nu”, zegt Mietje, “dan maar een roosje Violet.”
De vader gaat op reis, en koopt de precenten [=kado’s], doch het roosje
Violet na heel veel moeite. Jantje en Mietje zijn er zeer blij mede. Maar
Mietje en Jantje gaan te zamen wandelen, Jantje met zijn horologe bij
zich en Mietje met het roosje Violet.
Toen zeide Jantje tegen Mietje: “Ik het roosje Violet en jij het goud horologe?”
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“Neen”, zeide Mietje.
Toen werd Jantje boos en zeide: “Ik zal je nog drie maal vragen en als je
dan niet wil sla ik je dood. Ik het roosje violet en jij het goud horologe?”
“Neen.”
“Ik het roosje violet en jij het goud horologe?”
“Neen.”
“Ik het roosje violet en jij het goud horologe?”
“Neen.”
Toen nam Jantje zijn zusje en sloeg haar dood en begroef haar in het
zand.
Toen Jantje thuis kwam vroeg zijn vader: “Jantje, hoe komt je boezeltje
zoo met bloed?”
“Ik heb bij de slager staan kijken naar het slachten,” zeide Jantje, “en
toen spatte het bloed op mijn boezeltje.”
(Geen woord werd over Mietje gesproken en ook scheen de vader te vreden
met het antwoord te zijn, en het blijkt dat Mietje niet eens werd gemist!!)
Want de vertelling zegt verder: eenige dagen daar na gaat Jantje met
vader en moeder en meid wandelen en toevallig langs de plek waar Jantje
Mietje heeft begraven. En ziet, op het graf groeit een roosje Violet.
De vader ziet dat en zegt: “Kijk nu, heb ik zoo veel moeite gehad om dat
roosje Violet te koopen en ziet is, groeit het zoo dicht bij huis.”
De vader (en het blijkt hier uit dat Mietje nog al niet gemist werd) wil
het roosje Violet plukken en het aan Mietje geven als hij thuis komt, maar
zoodra hij het roosje aanvat komt er een stem uit het graf, die zegt:
“Och vader lief, och vader lief,
laat mij dit roosje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.”
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Toen zeide de vader tegen moeder: “Pluk jij dat bloemtje.”
Maar toen de moeder het aanvatte, kwam er een stem uit het graf, die
zeide:
“Och moeder lief, och moeder lief,
laat mij dat bloemtje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.”
Toen zeide de vader tegen de meid dat die het bloemtje plukken zou, doch
ook toen die het aanraakte, sprak de stem:
“Och Kaatje lief, och Kaatje lief,
laat mij dat bloemtje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.”
Toen moest Jantje gaan plukken, maar toen sprak de stem met ijselijk
geluid:
“O moordenaar, o moordenaar,
laat mij dat bloemtje houden,
want jij, jij hebt me hier vermoord,
nu lig ik in mijn bloed versmoord,
laat mij dit bloemtje houden.”
Nu kwam het uit dat Jantje Mietje had vermoord. De vader was zeer
boos op Jantje en liet Jantje kiezen hoe hij wilde sterven: of door vier
paarden van een getrokken te worden, of van een hoog huis springen.
Jantje koos het laatste en stierf een akelige dood.
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Dit is typisch zo’n religieus sprookje (of legendesprookje) waarin weinig reke
ning is gehouden met de tere kinderziel. Het begeerde object kan een roosje
Violet zijn, maar evengoed (fantasie)namen dragen als een spelletje van Sefi
lia, een flesje van Victoria, een kruisje van Fideldideldom of een bloempje van
Cedrea. De bezitter wordt steeds om de kostbaarheid vermoord en begraven.
De moord komt uit als de beschuldigende stem van de overledene te horen is.
Bijvoorbeeld als het bloempje geplukt wordt, maar ook als er uit een doods
beentje van het graf een fluit gesneden wordt, waarna er een stem te horen valt
als erop geblazen wordt. Vandaar dat het verhaal internationaal bekend staat als
atu 780, The Singing Bone. De belangrijkste motieven in de bovenstaande versie
zijn: N271 Murder will come out, E631 Reincarnation in plant (tree) growing from
grave en D1610.4 Speaking flower.
Bij de analyse van het verhaal met het actantenmodel van Greimas dreigt men
enigszins vast te lopen. Dat Mietje het subject is, zal duidelijk zijn. Haar helper
is vader en haar tegenstander is Jantje. Het gaat mis in de bovenste lijn. Men zou
denken dat het object het roosje Violet is. De vader is daarvan de zender en Jan
tje de ontvanger. Zulk soort verdubbelingen zagen we al eerder optreden: zender
en ontvanger kunnen dezelfde persoon zijn, of het subject en de ontvanger. En
in dit geval zijn helper en zender gelijk, alsmede tegenstander en ontvanger.
Met het model komt het bovendien regelmatig voor dat de actanten helemaal
geen personages zijn maar abstracties. Zenders als honger, gebrek, armoede en
levensgevaar komen in sprookjes vaak voor.
Het lijkt derhalve zinvol om het model enigszins aan te passen:
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Problem

Object of desire

Solution

Helper

Hero(ine)

Opponent

Setting

De narratieve matrix

We hebben nu een narratieve matrix met drie niveaus die het verhaalverloop
bepalen: de line of action, de line of actors en de line of scenery. In de line of action
kunnen alsnog actanten optreden, maar dat hoeft nadrukkelijker niet.
In volksverhalen is het toch minstens altijd zo dat er een hoofdrolspeler is,
en dat er zich een probleem voordoet. Om het probleem op te lossen, moet er
iets verkregen worden. De held wordt zowel geholpen als tegengewerkt om het
aanvankelijke probleem op te lossen. De gebeurtenissen spelen zich tenslotte
af tegen een bepaald décor – de tarotkaarten die ik maakte met sprookjes-in
grediënten beeldden regelmatig een bepaalde omgeving of een setting af. Voor
een sprookje maakt het bijvoorbeeld erg uit of de handeling plaatsvindt in een
herberg of in een paleis.
Met de nieuwe narratieve matrix valt het verloop van het sprookje gemakke
lijker te analyseren. De heldin is Mietje, haar helper is vader en haar tegenstan
der is Jantje, zoveel is zeker. Het centrale probleem van het verhaal is: moord.
Wat verlangd wordt in het sprookje is dat de moord aan het licht komt: vandaar
de stem uit het graf. De oplossing is dat de dader gepakt en gestraft wordt. De
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setting begint in de huiselijke sfeer, verplaatst zich naar het graf en eindigt bij de
plaats van executie.
De narratieve matrix toont op een algemeen en abstract niveau hoe de struc
tuur van verhalen eruit ziet. Met verhalen worden dan wel de Einfache Formen
bedoeld (sprookjes, sagen, legenden), niet de literaire werken, want letterkunde
is vaak complexer en gaat soms bewust tegen de basisregels in – denk bijvoor
beeld aan romans met een anti-held of een open einde.
Een van de succesvolste verzamelaars voor het Meertens Instituut was de Friese
verzamelaar Dam Jaarsma, die in de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw ruim 16.000 verhalen in Friesland verzamelde. Eén van zijn betere vertel
lers was mevrouw Geeske Kobus-Van der Zee uit Oudega, die hem 271 verhalen
uit haar repertoire vertelde. Tijdens een vertelsessie op 2 juni 1968 vertelde zij
de verzamelaar de volgende, zeer korte legende:
’t Gebeurde ek us dat Bonifacius mei syn folk yn Dokkum kom, doe hie
nen se sa’n honger. Mar doe ’t Bonefacius by de bakker kom om brea, woe
dy him gjin jaen. Hy hie gjin brea, sei er.
Doe frege Bonifacius him: “Hwat he jo dan yn ‘e oven?” Hwant hy rûkte
it brea.
Doe sei de bakker: “Stiennen.”
Doe ’t de bakker letter it brea út de oven krije soe, wienen it stiennen. It
brea wie yn stien foroare.
[Vertaling:
Het is ook eens gebeurd dat Bonifatius met zijn gevolg in Dokkum kwam;
toen hadden ze zo’n honger. Maar toen Bonifatius naar de bakker om
brood ging, wou hij hem niets geven. Hij had geen brood, zei hij.
Toen vroeg Bonifatius hem: “Wat heeft u dan in de oven?” Want hij rook
het brood.
Toen zei de bakker: “Stenen.”
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Toen de bakker later het brood uit de oven wilde halen, waren het stenen.
Het brood was in steen veranderd.]
Het verhaaltype staat niet opgenomen in de atu-catalogus, maar wel in de regi
onale catalogus Volksverhalen in Friesland van Jurjen van der Kooi. Hier staat het
verhaal geclassificeerd als vdk 751E*, De stenen broden. Het belangrijkste motief
in het verhaal is D471.1 Transformation: bread to stone.
Als we deze legende in de narratieve matrix willen passen, dan is het duidelijk
dat de held de heilige Bonifatius is. Zijn tegenstander is de bakker, die hem geen
brood wil geven. De helper in legenden blijft soms ongenoemd, maar het is in
alle gevallen God: het is immers louter dankzij God dat de heilige zijn wonderen
kan verrichten. Het uitgangsprobleem is honger en het verlangde object is het
brood, maar het feit dat het brood geweigerd wordt is onderdeel van het pro
bleem. De oplossing komt in de vorm van een straf: de Dokkumer bakker wordt
voor zijn stijfkoppige afwijzing van Bonifatius gestraft met de stenen broden
waarover hij zelf gelogen had. De setting is niet voor niets een bakkerij in Dok
kum: later kreeg Bonifatius het nog eens aan de stok met die stijfkoppen van
Dokkumers, maar toen met een fatale afloop. De plaats van handeling is in dit
geval beslist een betekenisvol onderdeel van de matrix.
In principe zou op een abstract niveau de narratieve matrix ingevuld kunnen
worden voor alle legenden. Immers, legenden (in de betekenis van katholieke
volksverhalen over heiligen en heilige voorwerpen) vertonen steeds deze basis
structuur:
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Problem
twijfel

Object of desire
geloof

Solution
wonder

Helper
God

Hero(ine)
heilige

Opponent
duivel

Setting
dagelijks leven
De narratieve matrix van legenden

Een legende vertelt over een heilige in de heldenrol, die in het alledaagse leven
steeds wordt bijgestaan door God. De tegenwerking die de heilige ervaart is
afkomstig van de duivel. Waar de heilige steeds naar streeft is dat de gewone
mensen geloven in de waarheid van de katholieke leer. Om de twijfel bij mensen
weg te nemen, zorgt de heilige voor een wonder dat de gelovigen sterkt in hun
christelijke overtuigingen.
De narratieve matrix past niet alleen op volksverhalen, maar evengoed op
andere eenvoudige vertellingen: ook de plot-scenario’s van de James Bond-films
vallen met gemak in de narratieve matrix te vangen. Voor de epische roman en
film Lord of the Rings geldt hetzelfde. Natuurlijk komen hier veel personages in
voor, die ergens in de matrix zouden passen, maar teruggebracht tot zijn essentie
komt de plot hier op neer: held van het verhaal is Frodo, die in zijn avontuur
wordt bijgestaan door zijn trouwe vriend Sam. Hun grote tegenstander is Sau
ron, de heer van het kwaad. Het probleem is dat Sauron zijn macht wil uitbrei
den over heel Midden-Aarde. Het object van verlangen is de ene ring, die in
het bezit komt van Frodo. De ring is voor Sauron van essentieel belang om zijn

73

macht te kunnen uitbreiden. Aangezien dit het probleem van het avontuur is, ligt
de oplossing voor de hand: de ring wordt vernietigd in de vulkaan van Mordor.
Het verhaal speelt tegen de achtergrond van Midden-Aarde, strekkend van de
lieflijke Shire tot het grimmige Mordor.
We hebben in de afgelopen hoofdstukken gezien dat er duidelijke patronen,
structuren en regelmatigheden in (volks)verhalen zijn te ontdekken. Op een
elementair niveau zijn verhalen opgebouwd uit motief-reeksen. Deze motiefreeksen zijn verantwoordelijk voor het onderscheid in verhaaltypen. Van die ty
pen en motieven zijn er betrekkelijk veel: twee catalogi zijn al goed voor 2.200
typen en 45.000 motieven. Op een wat hoger en abstracter niveau onderkennen
we een beperkte hoeveelheid stereotype personages en een eindig repertoire aan
handelingspatronen – dit geldt althans voor de toversprookjes; voor andere sub
genres moet dat nog verder uitgezocht worden. Op het hoogste abstractieniveau
belanden we bij een narratieve matrix die een format biedt voor alle eenvoudige
verhaalvormen. Bij het zien van zoveel regelmaat en patronen gaat men zich
nogmaals afvragen of er wellicht zoiets bestaat als een algemene verhaalgram
matica of zelfs – een nog gewaagder vraag – of verhalen vertellen behoort tot de
menselijke universalia en er zoiets is als een universele verhaalgrammatica...
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12

Bestaat er een (universele) verhaalgrammatica?

Narratologe Mieke Bal gaat ervan uit dat verhalen “voorkomen in alle culturen,
alle sociale lagen, alle landen en alle perioden van de geschiedenis der mens
heid.” Ze citeert daarbij ook de filosoof Roland Barthes: “Innombrables sont les
récits du monde”. Het heeft er inderdaad alle schijn van dat het vertellen van
verhalen tot de menselijke universalia behoort. Alle mensen (die opgroeien en
een taal leren) vertellen verhalen – dat zit als het ware ingebakken in de soort. En
daarbij geldt ook nog eens: mensen zijn dol op verhalen. De hoeveelheid verha
len die in heden en verleden is geproduceerd en geconsumeerd door mensen via
vertellers, centsprenten, almanakjes, kluchtboeken, romans, kranten, tijdschrif
ten, radio, televisie, films, internet en games is schier eindeloos. Men gaat dus
vermoeden dat verhalen vertellen een genetisch bepaalde eigenschap is van de
menselijke soort.
Toch is antropoloog Donald Brown, die veel gepubliceerd heeft over menselij
ke universalia, tamelijk terughoudend op dit punt. Zeker, tot het universele
menselijke gedragsrepertoire behoren koken, gereedschap en wapens maken,
gebruik van taal, woorden voor (bepaalde) kleuren, territoriumdrift, visites afleg
gen, samenwerking, persoonsnamen, handel, leiderschap, wetten en morele re
gels, schaamte, muziek, dans, rouw… en nog veel meer. Tot de universalia rekent
Brown ook folklore, grappen maken en mythologie. Folklore heeft echter meer
met rituelen en gebruiken te maken dan met volksverhalen. Grappen maken
hoeft nog geen moppen tappen (dus: geprefabriceerde verhaaltjes) te impliceren.
Bij mythologie komen wel verhalen te pas, die verklaren hoe de wereld van go
den en mensen in elkaar steekt, maar wil men deze mythes tot de volksverhalen
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rekenen of behoren ze toch eerder tot het domein van de religie? Brown stelt
in het algemeen over mensen: “They use narrative to explain how things came
to be and to tell stories.” Desondanks houdt Brown zich in het debat over de
universaliteit van narrativiteit opvallend op de vlakte: na mythologie en bepaalde
sagen wordt de universaliteit van verhalen vertellen problematisch. Of alle cultu
ren moppen ontwikkelen is maar de vraag. En het klopt natuurlijk dat lang niet
alle culturen uit zichzelf sprookjes verzinnen.
Dat er twijfel bestaat aan de universaliteit van verhalen vertellen is jammer
want de analogie tussen taal en verhaal ligt voor de hand. Het is duidelijk dat de
mens voor het bouwen van taaluitingen gebruik maakt van grammatica’s. Men
sen hoeven zich niet bewust te zijn van die grammatica, maar de regels zijn in het
brein opgeslagen en ze worden onwillekeurig toegepast. Er is dan ook geen men
selijke taal denkbaar zónder grammatica: het is een noodzakelijk structuurprin
cipe voor effectieve communicatie. De Amerikaanse linguïst Noam Chomsky
lanceerde in de jaren zestig van de twintigste eeuw een invloedrijke taaltheorie
die claimde dat de structuur waarin een (willekeurige) grammatica kan worden
ingebed al bij de geboorte in de hersenen biologisch aanwezig is. Zo’n gram
matica moet wel aan een aantal universele principes voldoen, want anders past
hij niet in de aanwezige structuur in de hersenen. Als we mogen vaststellen dat
elke taal zijn eigen grammatica heeft, dan kan ook worden volgehouden dat in
culturen verhalen gecomponeerd worden volgens een structurerend principe:
ook verhalen hebben een grammatica.
Voor taal geldt dat klanken en woorden worden aangeleerd. Het maakt niet
uit waar een mens geboren wordt: als kind leert hij even snel en gemakkelijk
Chinees als Nederlands. Als hij opgroeit als Chinees, zal hij het onderscheid
tussen de klanken l en r niet leren maken. Als iemand bij de Xhosa opgroeit, zal
hij leren om in bepaalde woorden het klikgeluid met de tong te maken. Elke taal
heeft verder zijn eigen woorden en specifieke woordvolgordes. De hoeveelheid
klanken is eindig, de hoeveelheid woorden is min of meer eindig (er verschijnen
nieuwe woordjes, er verdwijnen oude woordjes), maar dankzij de grammatica
kunnen er oneindig veel zinnen mee gebouwd worden. Verhalen en verhaalmo
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tieven kunnen ook cultuurbepaald zijn: een cultuur zonder zee of grote meren
zal van zichzelf niet veel meerminnen hebben, en een cultuur zonder bergen zal
het meestal zonder berggeesten stellen. Niettemin zijn verhalen in veel gevallen
internationaal vertelgoed; ze zijn, mits goed vertaald, over grotere afstanden uit
wisselbaar en begrijpelijk. Mieke Bal noemt verhaallijnen niet voor niets “trans
culturally” en “transhistorically”: met een beetje goede wil kunnen we oude ver
halen en verhalen van andere culturen snappen. Ook voor verhalen geldt dat
er een min of meer eindige hoeveelheid motieven is, waarmee in principe een
oneindige hoeveelheid verhalen gebouwd zou kunnen worden.
Propp, Greimas en ook mijn eigen tarot-experiment laten zien dat verhalen
niet zonder structuur kunnen. Maar mogen we ook aannemen dat een verhaal
grammatica universeel is? Leren kinderen onbeperkt ‘correcte’ verhalen bouwen
dankzij een beperkt aantal voorbeelden en een latent aanwezige, aangeboren
universele verhaalgrammatica? Dit is in elk geval het Poverty-of-the-Stimulus ar
gument dat de taalkundige Noam Chomsky hanteert in zijn Universele Gram
maticatheorie: op basis van relatief weinig voorbeelden leren kinderen in relatief
korte tijd toch oneindig veel correcte zinnen bouwen. Desondanks kan men zich
afvragen of het bouwen en structureren van verhalen niet volkomen aangeleerd
wordt door het horen, lezen en waarnemen van andermans verhalen in een be
paalde cultuur, en door een aangeleerd besef van chronologie en logica?
De Nederlandse inleider en vertaler van Propp, thans een specialist op het
gebied van cognitie, psycholinguistiek en computationele taalkunde aan de uni
versiteit van Memphis, Max Louwerse formuleert zijn veronderstellingen in op
timistische Chomskyaanse termen:
Mocht het immers zo zijn dat grammatica’s over de gehele wereld
(deels) intuïtief zijn, dan zou ditzelfde kunnen gelden voor verhaal
grammatica’s. Dit zou betekenen dat we bij het bepalen van narratieve
structuren in verhalen iets kunnen zeggen over een universeel nar
ratief denken.
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De kwispel als tegenvoorbeeld?
Er bestaat een tamelijk modern volksverhaalgenre dat duidelijk afwijkt en dat in Ne
derland wel bekend staat onder de naam kwispel. Dit volksverhaalgenre lijkt lijnrecht in
te gaan tegen de regels van enige verhaalgrammatica. Het verhaal wordt namelijk in de
verkeerde volgorde ‘verteld’. Om te beginnen vat de verteller het eind van het verhaal
samen in één zin. Vervolgens moeten de luisteraars de plot zien te reconstrueren aan de
hand van vragen, die de verteller alleen met “ja” of “nee” mag beantwoorden. Op zo’n
manier ontrolt de plot zich dus achterstevoren. Dit is een vertel- en raadspel – eigenlijk
een soort detective-spel – dat internationaal gespeeld wordt rond het kampvuur of tijdens
een lange autorit. De verteller kan aldus beginnen:
Er ligt een lijk in een kamer. In dezelfde kamer liggen ook stukjes hout en hoopjes zaagsel.
Uiteindelijk komt de oplossing van de kwispel na veel vraag- en raadwerk hier op neer:
De dode man is de kleinste dwerg ter wereld in een circus en hij is blind.
Een concurrent van hem heeft al geruime tijd het meubilair en de blindenstok
van de dwerg met een zaag stukje bij beetje verlaagd. De dwerg denkt daardoor dat
hij groeit en wordt bang zijn unieke status (kleinste man ter wereld) te verliezen.
Hij wordt wanhopig en pleegt zelfmoord.
De kwispel is een raar voorbeeld, want typisch een voorbeeld van hoe een verhaal niet
verteld zou moeten worden, namelijk, beginnend met de ontknoping en vervolgens van
achter naar voren gaand in kleine stukjes en rare sprongen. Dit lijkt in te druisen tegen de
regels van een universele verhaalgrammatica, die verlangt dat een traditioneel volksver
haal van begin naar eind moet lopen. Niet voor niets onderscheidde Axel Olrik epische
wetten ten aanzien van de eenheid van actie en van de transparantie (hoofdstuk 5). Toch
heeft ook de kwispel als (uitgesteld) doel om als een detective te komen tot een chrono
logisch en begrijpelijk verhaal, van begin tot eind. Verteller en luisteraars werken tijdens
het oplossen van de kwispel aan de reconstructie van een regulier, chronologisch verhaal
dat zou kunnen beantwoorden aan de regels van een (universele) verhaalgrammatica. Het
is alleen maar een compliment voor ons brein dat we voor kortere tijd de omgekeerde
volgorde en een gefragmenteerde chronologie aankunnen. Maar het ideaal dat we telkens
weer willen bereiken met de kwispel is: een chronologisch verhaal krijgen dat aan de
grammaticale regels voldoet.
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Naast dat er analogieën gemaakt kunnen worden tussen taal en verhaal, waarbij
gevraagd kan worden wat tot het domein van nature behoort en wat tot het do
mein van nurture, kan er nog een algemenere vergelijking getrokken worden tus
sen biologie en cultuur. In navolging van het onderzoek van de bioloog Richard
Dawkins, de auteur van The Selfish Gene, is in het cultuuronderzoek wel gewezen
op het belang van de meme. Wat de gene is voor de natuur, zou de meme zijn voor
de cultuur. In de natuur is al het leven opgebouwd uit genen, maar in de cultuur
bestaan de bouwstenen uit memen, elementaire culturele informatie-eenheden,
die mensen via communicatie aan elkaar doorgeven. Vertellers hebben een me
men-poel tot hun beschikking om hun verhaal te componeren. Alle memen wil
len als het ware graag doorgegeven worden, maar de krachtigste en succesvolste
memen worden, net als de meest levensvatbare virussen, het meest doorgegeven.
In een proces van survival of the fittest hebben de meest geschikte memen de
grootste kans om viral te gaan. Memen worden om die reden ook wel breinvirus
sen genoemd. Memen zijn in de cultuur alomtegenwoordig: een ritueel gebaar,
een stukje melodie, een spreekwoord, een reclameuiting, een broodjeaapverhaal,
een plotwending... Met name reclamemakers zijn heel kundig in het implante
ren van memen. Maar als memen ook narratieve bouwblokken kunnen zijn, dan
vallen ze in de vertelcultuur grotendeels samen met wat al veel langer motieven
heten. Volksverhaalonderzoeker Alan Dundes benadrukte al: “A basic assump
tion underlying present-day folklore scholarship is that a folktale is equal to the
sum of the motifs in it.” Met een grote, maar wel min of meer eindige, poel aan
motieven kunnen mensen naar verwachting een oneindige hoeveelheid verhalen
genereren.
Het probleem in het verleden met onderzoek naar verhalen en motief-volgor
des is dat onderzoekers maar een beperkte hoeveelheid materiaal konden over
zien en analyseren. De computer, grote databases en tools zijn nieuwe bondge
noten geworden in onderzoek en analyse van structuren en variaties in veel om
vangrijker verzamelingen. Wellicht dat we langs deze weg alsnog een opening
vinden in het debat over het bestaan van een universele verhaalgrammatica.
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13

De Maori en de Pirahã

Dat er zoiets als een verhaalgrammatica bestaat, valt niet te ontkennen: daar
voor zijn al teveel structurerende principes blootgelegd. Een verborgen syntaxis
dicteert hoe traditionele volksverhalen moeten lopen, en die syntaxis valt met
proefjes zichtbaar te maken. Openstaande vragen betreffen alleen het precieze
karakter van de verhaalgrammatica (hoe luiden alle regels per subgenre?) en of
de verhaalgrammatica universele trekken vertoont.
In plaats van alle witte zwanen te gaan verzamelen, is het wellicht handiger
om op zoek te gaan naar die ene zwarte zwaan. Ik doel nu op Karl Poppers
methode van empirische falsificatie: dit kan ook een manier zijn om erachter te
komen of er een universele verhaalgrammatica bestaat. De vraag is dan: bestaat
er een menselijke cultuur die enorm afwijkende verhalen vertelt? Of sterker nog:
bestaat er een menselijke cultuur die géén verhalen vertelt? We gaan dus op zoek
naar de uitzonderingen op de regel.
Als eerste belanden we bij de Maori in Nieuw-Zeeland. De Maori houden er,
althans naar het oordeel van de Engelstalige blanken, een vreemde manier van
vertellen op na: in de praktijk lopen de verhalen niet met de westerse ‘structuur’
van begin tot eind. Een Maori-verhaal of relaas kan in medias res beginnen en
dan verschillende kanten uitwaaieren. De verteller kan sprongetjes naar voren of
naar achteren in het verhaal maken, waardoor de volgorde van de plot-elementen
anders lijkt. Zaken worden in een verhaal eerst alleen genoemd, terwijl er later in
het verhaal op wordt teruggekomen en er een uitleg volgt. In de voordracht kan
een Maori-verhaal in stadia zijn vorm en betekenis krijgen. Op blanke NieuwZeelanders kan een Maori-verhaal een onsamenhangende van-de-hak-op-de-tak
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De Maori

indruk maken. Maori hebben bij blanken derhalve de reputatie dat ze onprecies,
wollig, vaag en moeilijk te volgen zijn in het vertellen (omgekeerd worden de
blanken door de Maori in hun verhalen te direct en confronterend gevonden).
Wie daarentegen een bundel met opgetekende volksverhalen van de Maori
leest, vindt van die onsamenhangendheid niets terug. De meest voor de hand
liggende reden is dat het geen letterlijke optekening is van het vertelde verhaal,
maar een door een blanke editeur naar de westerse idealen gestructureerde versie
van de vertelling. Ook een op internet te vinden Maori scheppingsverhaal over
de creatie van de vrouw lijkt vooral een polytheïstische versie van het christelijke
scheppingsverhaal. Kort samengevat verloopt het verhaal aldus:
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De god van de aarde heeft alle flora en fauna geschapen maar voelt zich
alleen. De oppergod vertelt hem om naar de rivierbedding te gaan en
daar van rode klei een mens te boetseren met zachter vormen dan een
man. De god van de aarde vormt de vrouw van klei, mos, bloemen en
honing. De god van de wind geeft zijn levensschenkende adem aan de god
van de aarde, en hij blaast het in de vrouw en ze komt tot leven. Daarna
kleden de goden haar in prachtige kleren.
Alle elementen uit de narratieve matrix (hoofdstuk 11) kunnen worden ingevuld,
behalve de tegenstander dan. De god van de aarde is de held, het probleem is
eenzaamheid en het object of desire is gezelschap. De setting is de aarde, de hel
pers zijn de oppergod en de god van de wind. De oplossing van het probleem
is de schepping van de vrouw. De vertelling is qua structuur een alleszins cohe
rent verhaal, en dat zal ook precies de bedoeling van de schrijfster zijn geweest.
De incoherente vertelwijze en de gestructureerde vertelwijze zijn vergelijkbaar
met het ooit door Noam Chomsky gemaakte onderscheid tussen performance en
competence (of met het door Ferdinand de Saussure gemaakte onderscheid tus
sen parole en langue): met een grammatica kunnen idealiter foutloze zinnen of
verhalen worden gebouwd, maar in de praktijk van alledag kan de voordracht
vol met ongrammaticaliteiten zitten, zelfs zonder dat dit heel storend hoeft te
zijn. In taalkundige termen zou men kunnen stellen: in de performance (de voor
drachtspraktijk van alledag) kan de nodige afwijking optreden, terwijl op het
meer abstracte niveau van de competence (het aangeboren vertelvermogen) con
stante structuren ontstaan. Vertaald naar de Maori: misschien dat hun manier
van vertellen in de praktijk van alledag soms wat onnavolgbaar is, in abstracto is
er met hun verhalen niets mis.
De Maori kunnen derhalve niet ingezet worden als argument tegen een uni
versele grammatica. Maar wat nu als er een volk is dat helemaal geen verhalen
kent? Amerikaans missionaris en later taalkundig en antropologisch onderzoeker
Daniel Everett kwam in Brazilië langs de Amazone een indianenvolk tegen dat
de Pirahã heette. Na uitvoerig contact leerde hij hun toontaal spreken (de Pi
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Leden van de Pirahã stam in een kano op de Amazone. Foto Toninho Muricy

rahã spreken nauwelijks Portugees), en hij kwam erachter dat dit volk bepaalde
taalkundige constructies niet maakte en ook geen verhalen vertelde, althans...
geen fictie. Een taalkundig fenomeen als inbedding (bv. “de man, die bij de rivier
woonde, is vertrokken”) maakt volgens Chomsky een fundamenteel onderdeel
uit van de universele grammatica, maar volgens Everett komt dit bij de Pirahã
niet voor. Daarnaast kent hun taal geen telwoorden, nauwelijks woorden om
familierelaties mee aan te duiden, en ook geen specifieke begrippen om kleuren
te benoemen (“bloedachtig” vervangt het ontbrekende woord “rood”). Er zijn
met name in de taalkundige wereld felle debatten gevoerd over de juistheid van
Everetts conclusies. Everett heeft de Pirahã bijna dertig jaar lang bestudeerd en
is ook de enige die hun taal goed spreekt. De kans dat hij al die tijd voor de gek is
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gehouden, is niet geheel uitgesloten, maar wel zeer gering. Everett sluit ook uit
dat de Pirahã door inteelt een genetisch defect hebben opgelopen: er is contact
met Braziliaanse handelaren, ook seksueel contact, en de baby’s blijven altijd bij
de moeder en de stam. Resteert het debat onder geleerden over de interpretatie
van de feiten die door Everett zijn geconstateerd (zo kan men volhouden dat
“bloedachtig” óók een woord voor “rood” is en geen omschrijving).
Op cultureel gebied zijn de Pirahã erg trots op hun eigen gewoonten en tra
dities, en ze beschouwen concepten uit andere culturen als weinig waardevol.
Hun cultuur is zo etnocentrisch en afkerig van verandering dat ze weigeren om
Portugees of Engels te leren. Het is in hun optiek goed zoals het altijd geweest
is. Kano’s kopen de Pirahã van kooplieden. Everett nam ooit het gereedschap
mee om zelf een kano uit een boomstam te beitelen, en het werk lukte, maar
niettemin weigerden de indianen om in het vervolg hun kano’s zelf te maken; ze
bleven de vaartuigen van kooplui kopen.
De Pirahã kennen geen scheppingsverhaal en ook geen mythen – ze kennen
ook geen gebiedende goden. De wereld om hen heen is altijd zo geweest, en
nooit door een hoger wezen gecreëerd. Het enige dat ze kennen zijn geesten,
maar dat blijken in feite dieren te zijn: sommige ontmoetingen met dieren wor
den omschreven als ontmoetingen met geesten. Vanaf 1700 hebben katholieke
missionarissen al geprobeerd om de Pirahã tot het christendom te bekeren, maar
ze vertrokken na enige tijd weer in de overtuiging dat de Pirahã het meest re
calcitrante volk ter wereld was. De verhalen die Everett destijds zelf over Jezus
vertelde, maakten tot zijn grote verbazing geen enkele indruk. Uiteindelijk be
gon één indiaan hem vragen te stellen: “Welke kleur had Jezus? Hoe lang is hij?
Wanneer heeft hij je al die dingen verteld?” Toen Everett zei dat hij dat niet wist,
omdat hij Jezus nooit had ontmoet, merkte de indiaan op: “Als je hem nooit ge
zien hebt, waarom vertel je ons dan zulke verhalen?” Uiteindelijk kwam Everett
erachter dat de Pirahã ultieme empirici zijn. Ze kunnen verhalen vertellen over
wat ze zelf hebben meegemaakt, of over wat een directe ooggetuige heeft gezien,
maar alle rest is fictie, en fictie is zinloos. Er rust een uitgesproken taboe op ab
stracties, er ligt een ‘cultural constraint’ op fictie.
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Op basis van zijn bevindingen bij de Pirahã gelooft Everett op taalkundig ge
bied niet meer in het concept van universele grammatica van Noam Chomsky:
Everett vond bij de Pirahã taalkundige lacunes die volgens de universele gram
matica niet zouden mogen bestaan. Niettemin verschuift de mening van Everett
steeds meer richting genoemde ‘cultural constraints’. Misschien op taalkundig
gebied, maar zeer zeker op cultureel gebied wordt het leven van de Pirahã be
paald door aangeleerde, zelfopgelegde taboes. Er wordt geen fictie verteld om
dat de stam besloten heeft dat dit not done is. Fiction is futile. Het is evenwel niet
zo dat ze de verhalen over Jezus niet aan zouden kunnen: ze kunnen ze wel ver
werken, alleen niet aanvaarden. En verhalen die waar gebeurd zijn, vertellen ze
wel. De Pirahã vormen derhalve ook geen ontkenning van het eventuele bestaan
van een universele verhaalgrammatica. Waargebeurde verhalen verlopen immers
evengoed volgens bepaalde structuurprincipes. Anderzijds is het bestaan van een
universele verhaalgrammatica nog allerminst bewezen.
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14

Besluit

Het is niet voor het eerst dat er structuralistisch onderzoek wordt gedaan naar
(volks)verhalen. Dat onderzoek is in het verleden echter uitgevoerd op kleine se
lecties aan verhalen, en maar voor een beperkt aantal subgenres. In het verleden
is er veel aandacht geweest voor het sprookje, en dan nog in het bijzonder het
toversprookje. Maar hoe zit het met fabels en grappige sprookjes (in het Duits
Schwankmärchen geheten), en hoe met sagen en legenden? In hoeverre is hier
sprake van andere motieven, andere motiefsequenties en afwijkende structuur
principes? En hoe zit dat met moderne genres als moppen, kwispels en brood
jeaapverhalen? Verloopt de variatie in de mondelinge overlevering per subgenre
hetzelfde, of juist anders? En hoe zit dat buiten het domein van het volksverhaal?
Verloopt de opbouw van verhalen in de letterkunde of in oral history wezenlijk
anders of juist verrassend gelijkaardig?
In het huidige e-humanities onderzoek kan er dankzij de computer gewerkt
worden met veel grotere databestanden en kunnen er slimme tools op het ma
teriaal worden losgelaten. Een aangename bijkomstigheid is dat de tools meer
getraind raken in de omgang met natuurlijke taal – want dat is vaak nog een
struikelblok. In de etnologische praktijk is het tegenwoordig gebruikelijk om
zoveel mogelijk context-informatie op te nemen en het verhaal zo letterlijk mo
gelijk af te schrijven (dus inclusief versprekingen, aarzelingen, lachen etcetera).
Als voorbeeld volgt hier een mopje dat werd verteld door een jong Marokkaans
meisje tijdens het multiculturele festival Salaam Lombok op zondag 27 septem
ber 1998, in de Kanaalstraat in Utrecht – het letterlijke afschrift is voor de com
puter een gigantische puzzel:
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Er was... waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander, die gin
gen naar hotel. De Turk ging naar èh... wou een kamer. Ze wouden al
ledrie een kamer, maar... Ze wouden alledrie een kamer, maar die waren
op. Er was alleen maar één zolderkamer. Dus de Turk vroeg: ‘Mag ik
daarheen? Ik kom er...’ Maar die man zei: ‘Je komt er toch nooit levend
uit.’ Toen zei die: ‘Ik probeer het.’ Toen gingdie naar boven. Keek ‘ie èh...
keek ‘ie of ‘ie het kon halen. Zei die: ‘Ja.’ Gingdie slapen. Werd ‘ie wakker,
hoorde die: ‘Als ik je pak, g... Als ik je pak, eet ik je op. Als ik je pak, eet ik
je op.’ Loopt ‘ie naar het raam, springt ‘ie d’r uit, gaat ‘ie dood. Komt die
Nederlander, die gaat ook. Zegt ie: ‘Ja, ik haal het wel.’ Van: ja, ik kan
’t wel enzo. Gaat ‘ie ook naar z’n kamer. En dan hoort ‘ie ook ’s avonds:
‘Als ik je pak, eet ik je op. Als ik je pak, eet ik je op.’ Loopt ‘ie naar de ka
mer... pakt ‘ie z’n zakmes. Pleegt ‘ie zelfmoord. Gaat die Marokkaan naar
boven. Hoort ‘ie precies hetzelfde, kijkt onder z’n bed. Ziet daar een aapje
die in zijn neus zit, een stukje snot eruit haalt en d’r naar kijkt van: ‘Als
ik je pak, eet ik je op. Als ik je pak, eet ik je op.’
Het mopje speelt met het idee dat er een echt mensenetend monster onder het
bed zit. Het is geen toeval dat de dappere held evenals de vertelster een Marok
kaanse achtergrond heeft. Tevens is het niet ongebruikelijk dat in multiculturele
situaties nationaliteiten als een Marokkaan, een Turk en een Nederlander met
elkaar worden geconfronteerd (terwijl dat in mono-etnische situaties vaak een
Nederlander, een Duitser en een Belg zijn). In veel gevallen is de etniciteit die
als eerste in de openingszin genoemd wordt indicatief voor de achtergrond van
de verteller. Tot slot vormt het vertelstertje gaandeweg veel zinnen waarin het
werkwoord op de eerste plaats wordt gezet. Opvallend genoeg doet ze dat niet in
de eerste zin, want daar functioneert het meestal als een cue dat er een mop gaat
beginnen (“Komt een vent bij de dokter…”).
Hoe beter de computer overweg kan met natuurlijke taal, hoe makkelijker
het wordt om verhalen op hun structuren te analyseren. Het is de bedoeling dat

87

wetenschappelijke projecten als het e-Lab Oral Culture, fact en Tunes & Tales
hieraan een substantiële bijdrage zullen leveren.
Een ander toekomstperspectief op het gebied van e-humanities is voortgezet
comparatief onderzoek. Er wordt momenteel aan nationale en regionale online
databases met volksverhalen gebouwd. Er zou naar gestreefd moeten worden om
een internationale harvester te bouwen die in staat is om in meerdere databases
tegelijk voortgezet onderzoek te doen naar motieven, patronen en een verhaal
grammatica.

International Folktale Harvester

Dutch
Folktale
Database

Flemish
Folktale
Database

Catalan
Folktale
Database

Portuguese
Folktale
Database

Georgian
Folktale
Database

Mecklenburg
Folktale
Database

Voor de toekomst: een internationale harvester van online databases
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etc.

15 Bibliografische aantekeningen
2. De belangstelling voor volksverhalen
De dialectversie van het sprookje over Boontje, Strootje en Kooltje Vuur is te
vinden in ‘Oet Boâne (Borne)’ van G.E. Frerichs in de Driemaandelijksche Bladen
1 (1902), p. 34-35; de vertaling werd gepubliceerd in J.R.W. Sinninghe: Volkssprookjes uit Nederland en Vlaanderen. Den Haag 1978, p. 103. Een recente en
goede Nederlandstalige editie van de Kinder- und Hausmärchen is Grimm. Volledige uitgave van de 200 sprookjes verzameld door de gebroeders Grimm. Vertaald door
Ria van Hengel. Met illustraties van Charlotte Dematons. Tweede druk, Rotter
dam 2005. Als introductie op vertelcultuur in Nederland kan gebruik worden ge
maakt van T. Meder en E. Venbrux: ‘Vertelcultuur’, in: Volkscultuur. Een inleiding
in de Nederlandse etnologie. Onder redactie van T. Dekker, H. Roodenburg en G.
Rooijakkers. Nijmegen 2000, p. 282-336. Voor het inzetten van volksverhalen
ter zelfprofilering, uit ideologische en toeristische overwegingen zie Willem de
Blécourt, Ruben A. Koman, Jurjen van der Kooi & Theo Meder (red.): Verhalen
van Stad en Streek: Sagen en Legenden in Nederland. Amsterdam 2010. De Neder
landse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut is online te raadplegen via
www.verhalenbank.nl. Op de welkomstpagina is onder Toelichting een lijst van
medewerkers (onderaan) opgenomen. Alle in dit boekje behandelde volksverha
len zijn ook te vinden in de Volksverhalenbank.
3. Roodkapje en de verhaaltypen
Algemene en betrouwbare informatie over het sprookje in Nederland is te vin
den in T. Dekker, J. van der Kooi en T. Meder: Van Aladdin tot Zwaan Kleef Aan.
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Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen 1997. Het Rood
kapje-sprookje wordt er behandeld op p. 308-312. De vertaling uit het Latijn is
van Rudi Künzel met hulp van Loek Meijer. In de Volksverhalenbank zijn de La
tijnse tekst en de vertaling te vinden onder id-nummer divtx042. Zie voor de
originele Latijnse tekst ook Egbert van Luik: Fecunda ratis. Editie E. Voigt. Halle
1889, p. 232-233 en Jan M. Ziolkowski: ‘A Fairy Tale from before Fairy Tales:
Egbert de Liège’s “De puella a lupellis seruata” and the Medieval Background of
“Little Red Riding Hood”’, in: Speculum 67 (1992) 3, p. 558. De meest recente
versie van de internationale typen-catalogus van volksverhalen (de zogenaamde
atu-catalogus) is van de hand van Hans-Jörg Uther: The Types of International
Folktales. A Classification and Bibliography. Drie delen, Helsinki 2004.
4. Assepoester en de motieven
De motieven waaruit volksverhalen kunnen worden opgebouwd staan gecata
logiseerd in Stith Thompson: Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of
Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. Zes delen, Kopenhagen 1955-1958.
Thompsons definitie van het motief is afkomstig uit Stith Thompson: ‘Classify
ing Folk Narrative’, in: Stith Thompson: The Folktale. New York 1951, p. 413427 (citaat p. 415). De Efteling-versie van het sprookje van Assepoester is afkom
stig uit Gerrie van Dongen en Ad Grooten: Sprookjes van de Efteling. Amsterdam
2009, p. 13-15. In de Volksverhalenbank is het verhaal, met een opsomming van
alle 68 motieven, te vinden onder id-nummer eftdG01. Een onderscheid tus
sen dominante en inwisselbare motieven werd door de Russische formalist Boris
Tomashevsky gemaakt als “bound motifs” en “free motifs”; zie L.T. Lemon &
M.J. Reis (ed.): Russian Formalist Criticism. Four Essays. Second edition, Lincoln
2012, p. 68. Een eerste aanzet tot automatische motief-detectie door semanti
sche verrijking is gezet door Thierry Declerck & Pirosa Lendvai: ‘Linguistic and
Semantic Representation of the Thompson’s Motif-Index of Folk-Literature’,
in: Lecture Notes in Computer Science 6966 (2011), p. 151-158.
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5. Het Tovervisje en de epische wetten
De verhalen die naar G.J. Boekenoogen zijn opgestuurd (behalve die van de arts
Cornelis Bakker, want die zijn uitgegeven als Vertelcultuur in Waterland) zijn te
vinden in T. Meder & C. Hendriks: Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de
Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Amsterdam 2005. Het sprookje van het tovervisje
staat op p. 130-132. In de Volksverhalenbank is het sprookje met een opsom
ming van alle motieven te vinden onder id-nummer cboek006. Over de epische
wetten zie Brynjulf Alver: ‘The Epic Laws of Folk Narrative’, in: Michael Ches
nutt: Telling Reality. Folklore Studies in Memory of Bengt Holbek. Kopenhagen [etc.]
1993, p. 195-204 en vergelijk de enige, nogal onoverzichtelijke Engelse vertaling
van Axel Olrik: ‘The Structure of the Narrative: the Epic Laws’, in: Axel Olrik:
Principles for Oral Narrative Research. Bloomington 1992, p. 41-61. Het begrip
“Einfache Formen” is geïntroduceerd door André Jolles in Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Sprüche.... Vierde druk. Tübingen 1968. Zie ook Kurt
Ranke: ‘Einfache Formen’, in: Journal of the Folklore Institute 4 (1967) 1, p. 17-31.
6. De Drakendoder en het toversprookje
Een goede Nederlandse vertaling met een prima inleiding van Vladimir Propp:
De morfologie van het toversprookje: Vormleer van een genre werd verzorgd door
Max Louwerse (Utrecht 1997). Voor een recensie zie Theo Meder: ‘Vladimir
Propp: De morfologie van het toversprookje. Vormleer van een genre. Vertaald en
ingeleid door Max Louwerse. Utrecht 1997’, in: Volkskundig Bulletin 23 (1997)
2, p. 161-163. Voor een evaluatie en meer achtergrondinformatie zie tevens
Isidor Levin: ‘Vladimir Propp: An Evaluation on His Seventieth Birthday’, in:
Journal of the Folklore Institute 4 (1967) 1, p. 32-49. Het is opmerkelijk dat de
Nederlandse volkskundige Jan de Vries al zo vroeg verslag deed van het Rus
sische formalisme in ‘Over het Russische sprookjesonderzoek der laatste jaren’,
in: Mensch en Maatschappij 6 (1930) 4, p. 330-341. Dat het nog helemaal niet
eenvoudig is om de resultaten van Propp eenduidig te reproduceren, blijkt uit
Alexander Block, Rens Bod, Bernhard Fisseni [e.a.]: ‘Objectivity and reprodu
cibility of formal narrative representations or annotations: Propp’s functions &
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narrative summarization’, in: Institute for Logic, Language and Computation Publications (prepublication series op www.illc.uva.nl/Research/Reports/reportlist.
php?Series=PP&ShowRecent=10). Het onderzoek naar gedeelde motieven zoals
weergegeven in de atu-catalogus, alsmede de visualisatie en het staafdiagram,
is gebaseerd op Folgert Karsdorp, Antal van den Bosch, Peter van Kranenburg,
Theo Meder & Dolf Trieschnigg: ‘In search of the abstraction level of motif an
notations’, in: M. Finlayson (ed.): Proceedings of the 2012 Computational Models of
Narrative Workshop, Istanbul, Turkey, p. 22-26.
7. De Magische Vlucht van Hans en Grietje
De volledige versie van het sprookje De Magische Vlucht (oorspronkelijk ver
schenen onder de titel ‘De Koning van Zevenbergen’) is herdrukt in Theo Me
der: De Magische Vlucht: Nederlandse volksverhalen uit de collectie van het Meertens
Instituut. Amsterdam 2000, p. 31-44. In de Volksverhalenbank is het verhaal te
vinden onder id-nummer volks032. De andere versie (uit 1894) die genoemd
wordt staat afgedrukt als ‘De toverheks’, p. 45-51, en staat in de Volksverhalen
bank als cboek010. Het kaderverhaal over Hans en Grietje als streepjescode is
gebaseerd op een versie van het sprookje zoals dat in de Volksverhalenbank staat
onder id-nummer byleft02. De vondst van de overeenkomsten tussen Hans
en Grietje en De Magische Vlucht is afkomstig van Willem de Blécourt: ‘On
the origin of Hänsel und Gretel: An Exercise in the History of Fairy-tales’, in:
Fabula 49 (2008) 1-2, p. 30-46.
8. Het Maanmannetje en de motifemen
De structuur van de Noord-Amerikaanse indianensagen is bestudeerd door Alan
Dundes; hij publiceerde erover in zijn proefschrift The Morphology of North American Indian Folktales (Helsinki 1964). Zie p. 59 e.v. voor de introductie van zijn
begrip motifeem. De verschillende motifeem-patronen worden behandeld op p.
61-84. Voor een recensie zie Theodore Stern: ‘Review of The Morphology of
North American Indian Folktales by Alan Dundes’, in: American Anthropologist
68 (1966), p. 781-782. Kritisch over terminologische kwesties als motief, moti
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feem, functie etc. is Heda Jason: ‘About ‘Motifs’, ‘Motives’, ‘Motuses’, ‘-Etic/s’,
‘Emic/s’, and ‘Allo/s-’, and how they fit together’, in: Fabula 48 (2007), 1-2, p.
85-99. De sagen van het mannetje in de maan zijn in de Volksverhalenbank op
genomen onder de id-nummers kemp352 en divtx001. De sagenversie van de
kat op de wieg staat geregistreerd onder noord119.
9. Anansi in een schema
De sage van ‘Hier is de tijd, waar is de man’ is te vinden bij G.J. Boekenoogen:
‘Nederlandse sprookjes en vertelsels’ in: Volkskunde 21 (1910), p. 76 en staat in
de Volksverhalenbank als boekv182. De catalogus van J.R.W. Sinninghe met
Nederlandse sprookjes, sagen en legenden heet Katalog der niederländischen Mär
chen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvarianten (Helsinki 1943). Voor het
actantenmodel van Greimas kan men terecht bij A.J. Greimas: ‘Réflexions sur les
modèles actantiels’, in: A.J. Greimas: Sémantique structurale: recheche de méthode.
Paris 1966, p. 172-191, en A.J. Greimas: ‘Narrative Grammar: Units and Levels’,
in: Modern Language Notes 86 (1971) 6, p. 793-806, Paul Ricoeur: ‘Greimas’s
Narrative Grammar’, in: New Literary History 20 (1989) 3, p. 581-608, Mieke
Bal: De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie. Vierde druk.
Muiderberg, 1986, p. 33-46, en Mieke Bal: ‘Fabula: Elements’, in: Mieke Bal:
Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Derde druk. Toronto [etc.]
2009, p. 181-224. Het volledige verhaal van Anansi staat in de Volksverhalen
bank als lombo686 en is in een Engelse vertaling opgenomen in Theo Meder:
The Flying Dutchman and other folktales from the Netherlands. Westport 2008, p.
13-16. De catalogus die het Anansi-verhaal vermeldt is van Helen L. Flowers: A
Classification of the Folktale in the West Indies by Types and Motifs. New York 1980,
p. 502.
10. Een experiment met tarot-kaarten
Mijn test met de tarot-kaarten is op tien proefpersonen uitgeprobeerd, en ik heb
daarbij hulp gehad van stagiaire Petra Visser. Het interview met Roel Meder
staat in zijn geheel in de Volksverhalenbank onder id-nummer tarot001. Ver
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haalonderzoekster Aurore van de Winkel ontdekte dat bij het serieus leggen van
tarotkaarten er zich een narratief ontspint dat sterke overeenkomsten vertoont
met het actantenmodel van Greimas; zie ‘Cognition et jeux de prédiction: le cas
du tarot de Marseille’, lezing 2011 (ongepubliceerd). Voor het begrip homologie
zie Bal (1986), p. 20-21 (zie hoofdstuk 9).
11. Een matrix voor alle verhalen?
Het sprookje van het roosje Violet staat gepubliceerd in Vertelcultuur in Neder
land (zie hoofdstuk 5), p. 212-214 en staat in de Volksverhalenbank onder idnummer cboek093. De legende van Bonifatius door mevrouw Kobus-Van der
Zee bevindt zich in het archief van het Meertens Instituut (inventarisnummer
67) en is nog niet eerder in druk verschenen. Wel staat het verhaal in de Volks
verhalenbank opgenomen onder id-nummer CJ038509. De catalogus waarin
het verhaaltype van de stenen broden staat opgenomen is van Jurjen van der
Kooi: Volksverhalen in Friesland. Lectuur en Mondelinge Overlevering. Een typencatalogus. Groningen 1984.
12. Bestaat er een (universele) verhaalgrammatica?
Zie voor het openingscitaat Bal (1986), p. 20 of Bal (2009), p. 181 en voor het
citaat over transculturaliteit van verhalen Bal (2009), p. 185 (hoofdstuk 9). De
menselijke universalia worden behandeld in Donald E. Brown: Human Universals. Boston [etc.] 1991 (citaat p. 132). Over de universele grammatica zie bij
voorbeeld Noam Chomsky: Over de taal. De taal als spiegel van de geest. Tweede
druk. Baarn 1977. Het citaat van Louwerse is te vinden in Propp (1997), p. 21
(hoofdstuk 6). Het karakter van de kwispel is geanalyseerd door Peter Burger
& Theo Meder: ‘“A rope breaks. A bell chimes. A man dies.” The kwispel: a
neglected international narrative riddle genre’, in: P. Catteeuw, M. Jacobs &
S. Rieuwerts [e.a.] [red.]: Toplore. Stories and Songs. Trier 2006, p. 28-38. Het
voorbeeld van een Nederlandse kwispel dat gebruikt wordt is afkomstig uit de
Volksverhalenbank, id-nummer kwispel02. Over memen gaat Richard Brodie:
Virus of the Mind. The New Science of the Meme. Seattle 1996. Dat een verhaal
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bestaat uit de som van zijn motieven is een citaat afkomstig uit Dundes (1964),
p. 39 (hoofdstuk 8).
13. De Maori en de Pirahã
Het strikte onderscheid tussen performance en competence wordt tegenwoordig
overigens alleen nog door de hardcore Chomskyanen gemaakt. Voor de perfor
mance van verhalen door Maori-vertellers zie Janet Holmes: ‘’I couldn’t follow
her story...’ Ethnic differences in New Zealand narratives’, in: J. House, G. Kas
per, S. Ross (ed.): Misunderstanding in Social Life. Discourse Approaches to Problematic Talk. Harlow 2003, p. 173-198 (met name p. 188). Als voorbeeld van een
bundel met volksverhalen van de Maori zie James Cowan (ed.): Fairy Folk Tales of
the Maori. Second edition. Auckland [etc.] 1930. Het Maori-scheppingsverhaal
op internet is hier te vinden:
www.childrensbooksonline.org/Maori_Folk_Tales/The_Creation_Of_Woman/
index.htm.
De dissertatie van Daniel Everett is in het Portugees: A Lingua Pirahã e Teoria da
Sintaxe (1983). Voor een recente publicatie over de Pirahã zie Daniel L. Everett:
‘Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã. Another Look at
the Design Features of Human Language’, in: Current Anthropology 46 (2005)
4, p. 621-646. Een lang interview met Everett (‘Recursion and human thought:
why the Pirahã don’t have numbers. A talk with Daniel L. Everett’) is hier te
vinden: edge.org/3rd_culture/everett07/everett07_index.html.
14. Besluit
Een eerste aanzet voor een onderzoek naar vormkenmerken van de Nederlands
talige mop werd gedaan voor Hans Bennis: ‘Lopen twee mannen in de Dam
straat. Zegt die Turk tegen die Marokkaan… V1; de plaats van het werkwoord
in het Lombokse moppencorpus’, in: Theo Meder: ‘Er waren een Marokkaan, een
Turk en een Nederlander…’ Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen
van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Amsterdam 2001, p. 103-113. Het
geciteerde mopje staat op p. 103 afgedrukt, en is opgenomen in de Nederlandse

95

Volksverhalenbank met id-nummer lombo091. Een pleidooi om volksverhalen
banken aan elkaar te koppelen via een harvester is gehouden door Theo Meder:
‘From a Dutch Folktale Database towards an International Folktale Database’,
in: Fabula 51 (2010) 1-2, p. 6-22. Dit pleidooi zette hij nog eens kracht bij met
de lezing ‘The Folktale Database as a Digital Heritage Archive and as a Research
Instrument’ gehouden op het congres Corpora Ethnographica Online te Rostock
(26 september 2012).
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