Het sprookje tussen orale en
schriftelijke overlevering
Jurjen van der Kooi

Op 21 oktober 1976 nam de bekende Friese verzamelaar
en uitgever van volksverhalen Ype Poortinga (1910-1985)
bij de in 1919 te Oostermeer geboren kleine boerlboerenarb eider Pieter van der Brug uit Drachten een sprookje
op. Dit sprookje had Poortinga enkele jaren eerder, op 9
maart 1973, ook al eens in Veenwouden gehoord, bij de
winkelierster Martsje de Vries (Noordbergum 1895 - Veenwouden 1979). Zij was een nicht van Theun de Vries, die
al in het begin van de jaren dertig volksverhalen bij haar
had genoteerd. I Van der Brug vertelde, vertaald in het
Nederlands, dit:
Er was eens een steenhouwer en die hakte in een rots, maar het
was zo warm en de zon brandde zo fel... Toen kwam er een
optocht voorbi} - de mensen droegen de koning in een draagstoel. Hi} had een mooi afdakje boven zi}n hoofd. Toen wenste
de steenhouwer dat hi} de koning was. En hi} werd koning.
Maar de zon brandde zo fel en het werd zo warm, dat tenslotte
zei hi}: 'Ik wens de zon te zi}n. ' En hi} werd de zon. Maar het
duurde maar even, toen schoof er een grote wolk voor de zon.
Toen was hi} kwaad, want hi} kon niet meer op de aarde schi}rien. En toen zei hi}: 'Ik wens die wolk te zi}n. ' En hi} werd die
wolk. En de wolk dreef boven een rots en hi} liet het op die rots
regen en en regenen. Maar de rots trok zich er niets van aan,
zo hard was hi}. Toen zei hi}: 'Ik wens die rots te worden.' En
hi} werd de rots. Maar het duurde maar even, toen kwam er
een steenhouwer aan. Die sloeg op de rots en hakte er stukken
uit. Toen zei hi}: 'Ik wil die steenhouwer worden. ' Toen was hi}
weer even ver als in het begin.

Martsje de Vries vertelde, iets uitvoeriger, iets onzekerder
ook - het zat er bij haar niet al te goed meer in - in
essentie hetzelfde. AIleen voegde zij tussen het koningworden en het zon-worden nog een keizer-worden.

De Vries 1932.

Poortinga heeft deze twee verhalen niet gepubliceerd.
Hij zocht een authentieke, niet door literaire voorbeelden
'bedorven' Friese mondelinge overlevering en herkende
in dit sprookje onmiddellijk de para bel van 'De Japanse
steenhouwer' van Multatuli. Maar Pieter van der Brug
kende deze niet. Hij had dit verhaal niet gelezen, maar
gehoord. Van een Johannes Dijkstra uit Rottevalle, naar
hij zich meende te herinneren. En ook Martsje de Vries
wist van geen Multatuli, in elk geval niet van diens 'Japanse
steenhouwer'. Ook zij had dit verhaal gehoord. Daarmee
vertelden beiden een volksverhaal, want een volksverhaal
is een fictief verhaal dat langer of korter (dat doet er niet
toe) in een grotere of kleinere geografische ruimte (en de
omvang van die ruimte doet er evenmin toe) in de mondelinge overlevering circuleert of heeft gecirculeerd. Dat
dit verhaal in elk geval in deze Friese tijd en ruimte zijn
oorsprong Yond, niet in een ouder oraal circuit, maar in
een duidelijk aanwijsbare en vrij jonge literaire bron, doet
er ook niet toe. Het is een gehoord en vervolgens weer
doorverteld verhaal en dus een volksverhaal. 2 Hiermee
zitten we al midden in de problematiek van de relaties
tussen de geschreven literatuur en de mondelinge overlevering. Maar eerst nog even terug naar Multatuli.
Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820-1887) publiceerde 'De Japanse steenhouwer' in 1860 in zijn Max
Havelaar. 'Ik zal haar een sprookje vertellen, dacht ik, dan
hoor ikzelf het meteen, en ik heb niet nodig dat ze my
antwoordt. Nu weet ge dat, even als by het lossen van een
schip de laatst ingeladen krandjang suiker 't eerst weer
voor den dag komt, ook wy gewoonlijk die gedachte of
die vertelling 't eerst lossen, die 't laatst is ingeladen. In
het Tydschrift van Nederlandsch Indie had ik kort tevoren
een verhaal gelezen van J eronimus: De Japansche Steenhouwer .. .' Max Havelaar heeft een beroerde dag achter de
rug. Zijn mislukte poging tot "t regelen van een z9nnestelsel, had me dien dag zoo onbeminnelyk gemaakt. Toen
ik door 't ondergaan der zon eenigszins genas - want ontevredenheid is een ziekte - bracht juist die ziekte my den
Japanschen Steenhouwer voor den geest, en misschien dacht
ik alleen d:hirom die geschiedenis overluid, om, myzelf
wysmakende dat ik het deed uit welwillendheid voor dat
kind, ter-sluik den laatsten dnippel intenemen van het
drankje dat ik voelde nodig te hebben. Maar zy, dat kind,
genas me - voor een dag of wat althans - beter dan myn
vertelling, die ongeveer aldus moet geluid hebben:
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Het volksverhaalonderzoek is vooral
genregericht. Het begrip volksverhaal
als een de genres overkoepelende term
voor het geheel van de verhalende
mondelinge overlevering wordt
eigenlijk nooit gedefinieerd. We
vinden het (net als het Duitse
'Volkserzahlung') dan ook niet in
Laurits Boedkers begrippenlexicon
Folk Literature (Germanic) (zie Boedker
1965), het tweede dee! van het
International Dictionary of Regional
European Ethnology and Folklore. Het

Engelse 'folktale' weI, maar dat slaat
maar op een segment van het
volksverhaal, het sprookje in ruimere
zin. Voor een poging tot afbakening
zie Van der Kooi I988.

Oepi, er was een man die steenen hieuw uit de rots. Zyn arbeid
was zeer zwaar, en hy arbeidde veel, doeh zyn loon was gering,
en tevreden was hy niet.
Hy zuehtte omdat zijn arbeid zwaar was. En hy riep: oeh,
dat ik ryk ware, om te rusten op een baleh-baleh met klamboe van roode zyde.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En hy was ryk. En hy rustte op een baleh-baleh, en de
klamboe was van roode zyde.
En de koning des lands toog voorby, met ruiters voor zyn
wagen. En ook aehter den wagen waren ruiters, en men hield
den gouden pajong boven het hoofd van den koning.
En toen de ryke man dit zag, verdroot het hem dat er geen
gouden pajong werd gehouden boven zyn hoofd. En tevreden
was hy niet.
Hy zuehtte, en riep; ik wensehte konig te zyn.
En er kwam een engel uit de hemel, ,
Enzovoort. Havelaars slotzin luidt: 'En hy was steenhouwer. En hy hieuw steenen uit de rots, met zwaren arbeid,
en hy arbeidde zeer zwaar voor weinig loons, en hy was
tevreden.'3
De twee Friese vertellers volgen Multatuli vrij nauwkeurig. Het opvallendste verschil is dat bij hen de engel ontbreekt. De J eronimus die Multatuli als bron aangeeft was
Wolter Robert baron van Hoevell (I812-I879). Die had
in I842 in genoemd tijdschrift onder de titel 'De Japansche
Steenhouwer' een beschouwing gepubliceerd over het heilloze haken van de mens naar verandering, waarin hij ook
. dit verhaal opnam. 4 Hoe hij eraan kwam, weten we niet.
Hij zou Japan bezocht kunnen hebben (want alleen de
Nederlanders hadden to en toegang tot het afgesloten
Japanse keizerrijk5) maar dit was niet het geval. 'Ofschoon
ik niet [... ] in Japan ben geweest, noch de eer heb gehad
aan Zijne Keizerlijke Majesteit aldaar te worden voorgesteld, en over de philosophie en andere geleerde zaken
met hem te spreken, weet ik toevallig iets van de Japanse
letterkunde.' Zijn tekst begint zo:
Er woonde, jaren geleden, in een klein dorpje van Sadsuma,
een der provincies van Japan, een steenhouwer, die door zwaren
arbeid, ter nauwernood in zijne behoeften en die van zijn talrijk gezin kon voorzien. Op zekeren morgen stond hij weder, in
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Multatuli 1992, II6-II9.
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Jeronimus 1842,405-408.
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V gl. Van Opstal e.a. 1983 en In bet
spoor 1986.

de arduinen rotsen, aan den oever der zee, te houwen, toen de
burgemeester der plaats daar voor bij trok. In een gemakkelijke
noriemond (draagstoel), beveiligd voor de brandende stralen
der zon, zag de steenhouwer hem zijnen weg vervolgen, terwijl
hij zelJ, in het zweet zijns aanschijns, zijn brood verdiende.
- 'Benijdenswaardig lot' riep hij uit 'zoo zonder moeite,
zonder zorgen, in overvloed te leven. 0 Goden verhoor mijne
beden, en maak mij ook nog eens burgemeester!'
En de Goden verhoorden hem en hij werd burgemeester.

En zo gaat het met veel moralistische terzijdes en wetenswaardigheden over Japan verder. Achtereenvolgens wordt
de steenhouwer landsheer van Sadsuma, sjogun, keizer,
zon, wolk en rots. Maar
{oo} ook in deze gestalte vond hij geen vrede: dagelijks kwamen
de steenhouwers, met hunne houwelen zijne zijden verontrusten om uit zijne ingewanden arduin te halen: en hoe hard de
steen ook mogt wezen, de kracht van het ijzer drong toch door
zijne aderen heen. - 'Neen' dacht hij, - want zijn bewustzijn
had hij, onder al die metamorphoses bewaard, 'neen dan is een
steenhouwer nog veel voortreffelijker dan een rots, want door
zijn ijzeren arm wordt de rots zelJs vergruisd. 0 Goden maak
mij een steenhouwer!' En de goden verhoorden zijne bede, en de
steenhouwer eindigde met weer steenhouwer te worden.

Multatuli houdt de grote lijnen van Jeronimus' verhaal
vast, maar vertelt het korter en oneindig veel beter. Er is
weI gedacht dat we hier te maken hebben met een pseudoJapanse overlevering,6 maar daartoe bestaat geen reden.
'De J apanse steenhouwer' behoort tot de kettingsprookjes,
een relatief kleine groep formulesprookjes waarin de episoden als schakels van een ketting aan elkaar geregen worden, en daarbinnen weer tot de nog klein ere groep van
ring- of klokverhalen, die zo opgebouwd zijn dat de laatste schakel aan het slot weer aan de eerste kan worden
gehecht.7 Dit sprookje is in deze vorm behalve in JapanB
en Nederland ook in China 9 bekend en zelfs een keer in
NapelsIO opgetekend. In een iets afwijkende vorm (met
een ontevreden bast van een boom) is het ook in Indonesie aangetroffen. I I De Japanse overlevering ervan zal, gezien de grote invloed van de Chinese cultuur op de Japanse,
wel op Chinese invloeden terug te voeren zijn. Waar de
unieke Italiaanse versie (uit 1880) vandaan komt is nog
volstrekt onduidelijk, maar de Nederlandse overlevering

6

Schwartz 1926.

7
Taylor 1934-1940; Wienker-Piepho
1993. Zie ook: Perkal 1967.
B
Ikeda 1971, 283-284.

9
Ting 1978, 243-244.
10
De Cock 191B, 22-36: 'Multatuli's
"Japansche Steenhouwer"'.
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Hambruch 1922, 121-123. Zie ook De
Vries 1925,356, de aant. bij nr. 1.

van dit sprookje is zander twijfel door Multatuli op gang
gebracht. Zijn parabel kreeg een plaats in bloemlezingen,
tijdschriften enzavoort en werd weldra ook zander bronnenopgave als anoniem verhaal doorgegeven. En za kreeg hij
ook, losgeweekt van de Japanse context, die alleen uit de
titel blijkt, een plaats in de mondelinge overlevering in
Friesland, I2 en waarschijnlijk ook weI elders in Nederland, al ontbreken daarvoor (nog) de bewijzen.
Heel veel volksverhalen ofbijzandere redacties van volksverhalen vertonen zo geografisch gezien een bijzandere
verspreiding. 'De J apanse steenhouwer' is maar een voorbeeld van een Oost-Aziatisch verhaal dat via het vroegere
Indie of in elk geval door de zich vanaf de achttiende
eeuw ontwikke1ende westerse belangstelling voor de
Aziatische (volks)literatuur ons land casu quo Europa heeft
bereikt. Een ander voorbeeld is het verhaal van de spijkermoord. Een rechter ontdekt dat een plotseling overleden
man door zijn vrouw is vermoord door zijn lijk op te
graven. Zij heeft hem in het haar en dus onzichtbaar voor
anderen een spijker in de schedel gedreven. Dit in China
zeker al sinds de dertiende eeuw bekende verhaal duikt
vanaf het begin van de negentiende eeuw (in Nederland
vanaf 1827) ineens hier en daar (Nederland, Duitsland,
Finland) in Europa op. Nu kennen we het vooral uit twee
rechter-Tie-romans van de veelzijdige sinoloog en diplomaat Robert van Gulik (1910-1967): zijn eigen The Chi-
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Het sprookje van de steenhouwer (op
rijm) in een zogenaamd doolhof. Vit:
Provinciale Groninger HazelhojJ's
Almanak voor hetjaar 1939.

I2
De Friese vertellers zouden ook door
regionale schriftelijke bronnen
'gevoed' kunnen zijn. Zo vertaalde
bijv. de Friese dichter Jan fen 'e
Gaestmar (=JanJelles Hof, I872I952) de steenhouwer als 'De
terpgraver' in Sljucht en Rjucht van
I898. G.A. Wumkes nam deze tekst op
in It Frysk Foardrachteboek. Zie Hof
I898 en Wumkes I9II, 59-62. Over
de grote invloed van voordrachten op
de Friese mondelinge overlevering zie
nu: Van der Kooi I997b. Een titelloze
berijmde versie van 'De steenhouwer'
verscheen in de Provinciale Groninger
HazelhojJ's Almanak voor het jaar 1939

(Groningen [I938]), 48-49, 60-6I van
het mengelwerk. Over deze almanak,
die behalve in de provincie Groningen
ook vee! ge!ezen werd in oostelijk
Friesland en Noord-Drenthe en menig
verhaal in deze gebieden bekend heeft
gemaakt, zie: Van der Kooi I997a, met
name

10-11.

nese Nail Murders (1958) / Nagels in Ning-tsjo (1960) en de
door hem uit het Chinees vertaalde Dee Goong an (1949),
in het Nederlands vertaald als Rechter Tie en de vergiftigde
bruid. I3
Het omgekeerde kwam natuurlijk ook voor: heel wat
Europese verhalen zijn in de nieuwe tijd door orale overdracht of vertalingen van westerse literatuur en lectuur in
inheemse tal en in Oost-Azie bekend gemaakt en daar in
de lokale vertelculturen ingeburgerd. I4

Een van de basisvoorwaarden voor een volkssprookje, IS
zo wil het traditionele volksverhaalonderzoek, is dat het
ooit eens ergens mondeling doorgegeven moet zijn, van
verteller naar verteller, van generatie op generatie. Dat
sprookjes nu hier voornamelijk via schriftelijke of andere,
vaak visuele media worden doorgegeven doet daaraan niets
af;I6 het moet (ook) een plaats in de orale cultuur hebben
of gehad hebben. Maar die eis van mondelinge overlevering betekent niet dat sprookjes, zoals lang gedacht is en
veelal nog gedacht wordt, ook in dat mondelinge circuit
hun ontstaan gevonden moeten hebben, en pas in een
later stadium ook een plaats in de schriftcultuur konden
krijgen. Sprookjes worden in dit orale circuit pas gezocht
sinds de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm, vanaf het
begin van de negentiende eeuw dus. Zij waren er nog
heilig van overtuigd dat zij een eeuwen- zo al niet millennia-oude orale overlevering ontdekt hadden: 'den Niederschlag uralter, wenn auch umgestalteter und zerbrockelter
Mythen'. 17
WeI wisten zij, belezen als zij waren in oudere literaturen, dat veel van die verhalen die zij Miirchen noemden,IB
ook in oudere schriftelijke bronnen te vinden waren, maar,
zo dachten zij, dit waren min of meer toevallige literaire
registraties van gehoorde verhalen door individuele auteurs, die voor hun stoffen bij tijd een wijle ook een beroep deden op de onuitputtelijke, onnoemelijk oude, nauwelijks gekende, trage en immens brede onderstroom van
orale literatuur. I9 Dit was een literatuur - zo dachten zij
ook, en vel en na hen - die langzamerhand dreigde te verzan den en op te drogen door de toenemende alfabetisering van de dragers van deze literatuur, het gewone yolk.
Dat zou het vertellen en doorgeven van het zo lang mondeling overgeleverde laten varen voor het lezen en voorlezen van een almaar groeiende stortvloed van mod erne
gedrukte, op de wens en van het yolk toegesneden, maar
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Van der Kooi I9B7b. Vgl. ook Petzoldt
1975,96.
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Men vergelijke slechts: Von der Leyen
192B en De Vries 1925-192B, dee! I,
nr. 23 en 29 en dee! 2, nr. 157·
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De inleiding tot het sprookje is nog
altijd Liithi 1990. Een uitvoeriger
overzicht van hoe men vanaf het begin
van de negentiende eeuw het sprookje
heeft ge"interpreteerd biedt Holbek
I9 B7'
16
Zie hierover ook de bijdrage van
Meder in deze bundel.
17
Vit de 'Vorrede' van Jacob Grimm bij
de Volksmarchen der Serben van Wuk
Stephanowitsch Karadschitsch (Berlijn
1854), geciteerd naar Liithi 1990, 62.
IB
Het woord Marchen gaat terug op het
Middelhoogduitse mergin, merechyn,
een benaming voor kortere, berijmde
verhalen met een fictief karakter. Het
is een verkleinwoord van het
Oudhoogduitse mari, Midde!hoogduitse mare = bericht, verhaal, mare. In
de loop van de nieuwe tijd kreeg het
vooral de wat denigrerende betekenis
'leugenachtig verhaal, verdichtsel'.
Eerst met en na de gebroeders Grimm
kwam hier de op zich niet negatieve
betekenis bij van 'specifiek genre uit
de orale literatuur, of bij dit genre in te
delen verhaal(type),. Ons woord
sprookje heeft deze!fde betekenisontwikkeling ondergaan: van
Middelnederlands sproke 'berijmd
verhaal' via sprookje 'verdichtsel'
(negatief, vanaf de vroege zeventiende
eeuw) naar ook sprookje 'genre (of
verhaal'hiertoe behorend)' nu. Zie
Bolte en Polivka 1930, I-40: 'Name
und Merkmale des Marchens', en 4194: 'Zeugnisse zur Geschichte des
Marchens'.
19
Zie Page-Alder 1994.

desalniettemin - of juist daarom - veelal afkeurenswaardige vertelstoffen. 20 Volkskundigen zijn lang onverbeterlijke cultuur- en tijdscritici en gedreven volksopvoeders
geweest.
In een opzicht kregen de gebroeders Grimm en hun
opvolgers gelijk: het eigenlijke sprookje verloor, in elk
geval in onze ge'industrialiseerde samenleving, grotendeels
de posities die het in de traditionele, meer op de mondelinge overlevering toegespitste vertelculturen had gehad,
zij het ook veellangzamer dan verwacht, veelal pas ver na
de Tweede Wereldoorlog. Maar het bleef zijn culturele
gewicht behouden, het bleef nu, anders doorgegeven en
veelal ook met andere zingevingen, onverminderd actueel. 21 Het vertellen zelf overigens bleef. 22 Sommige oudere
genres takelden af en veel oudere verhalen, die niet meer
aanspraken omdat zij zich niet meer actualiseren lieten,
stierven uit, maar andere even oude genres, zoals het kluchtverhaal, zijn springlevend gebleven en menig oud verhaal
he eft moeiteloos de horden naar het heden genom en en
floreert nog als altijd te midden van het vele nieuwe wat
onze tijd, onze noden en wensen en ons gevoel voor drama
en humor aan actueler vertelgoed heeft opgeroepen. Zo is
bijvoorbeeld het Broodje-Aap-genre/ 3 dat een bij uitstek
op het nu toegesneden en nu ontstaan type overleveringen lijkt te representeren, in werkelijkheid een duidelijke
mix van gekeerde oude jasjes en modieuze nieuwe accessoires. 24
Die oude these datvolksverhalen, in het bijzonder sprookjes, primair oraal doorgegeven werden, in elk geval in de
orale overlevering hun oorsprong en we zen vinden, is niet
onaangevochten gebleven. Anderhalve eeuw historisch
sprookjesonderzoek he eft onze kennis van die twee wijzen van overlevering, de mondelinge en de schriftelijke,
en hun onderlinge verhoudingen zo zeer doen toenemen,
dat steeds duidelijker is geworden dat er maar heel weinig
sprookjes zijn die niet en een schriftelijke en een mondelinge overlevering kennen, waarbij een zekere samenhang
tussen die beide aantoonbaar is.25 Het zijn zeker niet twee
gescheiden circuits die aIleen maar zo nu en dan toevallig
op elkaar stoten. Kent een sprookje geen mondelinge overlevering, dan is het geen volks-, maar een kunstsprookje.
Zo'n kunstsprookje is een op sprookjesleest geschoeide
individuele creatie van een schrijver of schrijfster, die aIleen als zodanig en op schrift wordt doorgegeven26 - dit
geldt bijvoorbeeld voor de meeste sprookjes van Hans
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Zie hiervoor Schenda 1988.
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Uther 1990; Die VolkS1!lii1'chen in
Ilnserer Zeit 1993.
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Over de geschiedenis van het vertellen:
Schenda 1993; Warner 1994·
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Naar Ethel Portnoys succesvolle
bundel B"ood}e AI/p. De folklo"e van de
post-indllstriete somenleving. Zie
Portnoy 1980 en 1992. Zie verder
Burger 1992 en 1995.
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Overzichten van het kunstsprookje
bieden Klotz 1985 en Tismar 1983.
Volks- en kunstsprookje worden in het
sprookjesonderzoek meestal (ten
onrechte) streng gescheiden en maar
zelden in hun samenhang en wisselwerkingen bestudeerd. Een boeiende
uitzondering op deze regel is
Kadinger 1983.

Christian Andersen. Kennen we van een volkssprookje
geen schriftelijke overlevering - en dat komt maar zelden
voor -, dan hebben we vrijwel altijd te maken met een in
een zeer beperkte tijd en ruimte doorgegeven verhaal, of
met een zo scabreuze traditie dat zij overal van de persen
is geweerd. Absoluut is die grens tussen volkssprookje en
kunstsprookje overigens niet te trekken. Kunstsprookjes
kunnen volkssprookjes worden, al gebeurde dit niet vaak
- zeker niet met duidelijk als kunstsprookje gelanceerde
teksten -, en aan sommige kunstsprookjes, ook weer niet
al te veel, liggen volkssprookjes ten grondslag.
Deze constatering van een duidelijke verwevenheid van
en samenhang tussen de orale en de literaire overlevering
van volkssprookjes heeft naast de oudere theorie van de
Grimms over het primaat van de mondelinge overlevering geleid tot een nieuwe, tegenovergestelde opvatting,
die vooral door de Tsjechische onderzoeker Albert Wesselski
(1871-1939) werd uitgedragen: sprookjes zijn een product
van de literatuur en zijn daarzonder niet denkbaar. Wat
wij volkssprookjes noemen zijn gewoon neerslagen van
iets oudere leesstoffen. Het yolk, wat dat ook moge zijn,
is niet zoals de romantici dachten productief, maar
reproductief. Het kan zulke complexe litera ire bouwwerken als sprookjes niet zelfbedenken en zeker zonder voortdurende hulp van het gedrukte woord niet vasthouden. 27
Beide stellingen zijn in hun extreemheid niet overtuigend. Zoals vrijwel altijd zal ook hier weer de waarheid
ergens in het midden liggen. 28 Blijft het feit dat voor
vrijwel alle sprookjes die ouder zijn dan het jaar 1800, en
dat zijn er lang niet zoveel als veelal gedacht wordt, geldt
dat de oudste vindplaats een literaire bron is. En datzelfde geldt ook voor menig sprookje dat eerst na 1800 opduikt. Nu zegt de oudste bron niet alles, misschien vaak
wel heel weinig over de exacte ouderdom en plaats van
ontstaan van sprookjes, maar we moe ten het er weI mee
doen. Als factoren buiten de eerste tekst om geen uitsluitsel kunnen geven over tijd en ruimte van ontstaan van een
sprookje - en ze kunnen dat ondanks menige koene speculatie maar zelden - dan mogen we bij de speurtocht
naar die tijd en ruimte niet verder gaan dan de vaststelling: voor de eerste keer duikt het daar en toen op. En dat
verschilt per sprookje. Sprookjes zijn als oraal genre niet
daar en toen, bijvoorbeeld ergens in de prehistorie,2 9 in
een vroege matriarchale cultuur in het oostelijke Middellandse-Zeebekken,3 0 bij de boeddhisten in het oude India,3 1
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Wesselski 1931. Zie ook Kiefer 1947.
Het vaandel van Wesselski werd later
overgenomen door Fehling 1977. Vgl.
ook de discussie tussen Fehling 1984
en Swahn 1984.
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Nog altijd waardevol zijn de
'Gedanken zur historischen
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in de Europese middeleeuwen, of, later nog, in het achttiende-eeuwse Frankrijk32 ontstaan en vandaar uitgewaaierd
over de wereld. Als de veel bekritiseerde geografisch-historische benadering B van het sprookje ons een ding geleerd
heeft, dan is het weI dat elk sprookje als verhaal apart zijn
eigen verspreiding kent en zijn eigen fascinerende geschiedenis heeft. Ergens op die reis door tijd en ruimte is
het dan in het vat gegoten van het genre dat sinds de
negentiende eeuw met de term sprookje wordt benoemd.
Maar waar en wanneer dat vat zijn vorm gekregen heeft,
weten we nog steeds niet. Misschien toch weI vrij laat.
Dat zou het merkwaardige fenomeen kunnen verklaren
dat, waar de eerste verzamelaars aan het begin van de
vorige eeuw nog nauwelijks sprookjes konden vinden, latere, aan het eind van die eeuw en het begin van deze, ze
veel gemakkelijker op konden sporen. Ondanks de algemene opvatting al vanaf de gebroeders Grimm, dat nu
toch echt de laatste resten van een vroeger veel rijker
overlevering vastgelegd werden, vonden de latere verzamelaars steeds meer sprookjes, totdat na de Tweede Wereldoorlog deze orale bron vrij abrupt begon op te drogen. Deze toename kan men moeilijk aIleen toeschrijven
aan de onloochenbaar toegenomen kennis en vaardigheden van de verzamelaars en de intensivering van hun activiteiten, evenmin als aan de duidelijk waarneembare groei
van de instroom van gelezen vertelstoffen in de repertoires van verteIlers. 34
Waarmee we weer terug zijn bij de relaties mondelinge
- schriftelijke overlevering. We hebben hierbij verschillende mogelijkheden.
(a) Generaliserend: de mondelinge overlevering is de
oudste en leidt vervolgens ook tot een ervan afhankelijke
schriftelijke overlevering die zonder de orale basis niet
denkbaar is. Dit lijkt, als wij ons op de positie van de
gebroeders Grimm steIlen, de gangbare mogelijkheid maar
is minder vaak aantoonbaar dan men zou verwachten.
(b) Ook generaliserend: de schriftelijke overlevering is
de oudste en heeft vervolgens ook een mondelinge opgeroepen. Gaan we uitsluitend af op de beschikbare data
dan lijkt dit de normale gang van zaken, maar ons beeld
wordt nu eenmaal ernstig vertroebeld door het veelal ontbreken van oudere gegevens uit de orale traditie.
(c) Eveneens nog generalise rend , een uitbreiding van
(b): de schriftelijke overlevering is de oudste en voornaamste en eigenlijk de enige ware. Zij roept, van zo nu

32
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en dan tot voortdurend en van hier en daar tot vrijwel
overal, ook een mondelinge overlevering op en houdt deze
soms ook een tijdje in stand. De positie van Wesselski
cum suis dus, die echter geen recht doet aan (I) het geconstateerde vermogen van vertellers om heel lang zander hulp van het geschreven of gedrukte woord vertelstoffen vast te houden, en (2) aan de vaak opmerkelijke
creativiteit van vertellers die zich uitsluitend in het orale
circuit bewegen.
(d) Relativerend: er bestaat per verhaaltype zawel een
schriftelijke als een mondelinge overlevering. Het primaat
valt niet vast te stellen, maar weI valt te constateren dat
beide er zijn, elkaar wederzijds betnvloeden en zander
elkaar moeilijk denkbaar zijn.
Vier opties dus. Maar daarmee zijn we er nog niet. De
werkelijkheid is weer eens veel ingewikkelder. Een sprookje,
laten we zeggen dat van Assepoester, kan in de ene tijd of
ruimte, een tijd en ruimte die het bijvoorbeeld moeten
doen zander noemenswaardige schriftcultuur, voornamelijk of uitsluitend mondeling worden doorgegeven, terwijl
het elders in een ander tijdsbestek, bijvoorbeeld in de
tweede helft van deze eeuw in West-Europa, vooral of
vrijwel uitsluitend via gedrukte of visuele media wordt
verbreid. Doet het hier nog weI eens oraal de ronde, dan
is dit vooral te danken aan telkens nieuwe neerslagen van
via die media verspreide versies, zadat die relatief bescheiden orale continutteit die er dan toch nog lijkt te zijn
slechts een schijncontinutteit blijkt. Het sprookje wordt
hier immers niet meer van geslacht op geslacht mondeling doorgegeven maar via de literaire traditie telkens opnieuw in de orale getnjecteerd. Keer op keer valt dit laatste waar te nemen en de prangende vraag is nu: is dit de
normale wijze van overleveren, zoals Wesselski denkt, of,
voorzichtiger gesteld, is dit 66k normaal, of hebben we
hier, zaals de romantici geneigd zijn te denken, te maken
met een verschijnsel van verval, dat zich aIleen dan en
daar voordoet waar een vroeger veellevendiger en constanter orale overlevering wordt weggedrukt door een onstuitbare massa van telkens nieuwe of opnieuw gedrukte
verhalen?
Eerlijk gezegd, we weten het nog niet. Maar de voorzichtige, onbevooroordeelde middenpositie 'alles wat zich
voordoet is normaal totdat het tegendeel is bewezen', lijkt
veruit het verstandigste uitgangspunt. Het volksverhaal-

247

.

onderzoek is zo'n jonge en ook een zo veelomvattende
wetenschap en wordt nog door relatief zo weinig onderzoekers bedreven, dat het formuleren van vragen ons nog
altijd veel gemakkelijker afgaat dan het geven van duideHjke antwoorden. Maar dat is nu juist ook het boeiende
aan deze tak van wetenschap: er valt nog een pad te banen
door het onoverzichtelijke oerwoud van teksten, waarnemingen en meningen.
En, om het bovenstaande allemaal nog ingewikkelder
te maken: elk verhaal is ook maar een betrekkelijke eenheid. Het begrip verhaaltype (dat inhoudt: alle verhalen
die eenzelfde structuur en een min of meer gelijke inhoud
hebben moe ten beschouwd worden als versies, varianten
of lezingen van een en hetzelfde verhaal) is een door onderzoekers geconstrueerd begrip, dat met de werkelijkheid van vertellen en overleveren weI eens op gespannen
voet staat. Zeker, het is weI duidelijk dat bijvoorbeeld de
Chinese versie van Assepoester uit het midden van de
negende eeuw35 en het door de Friese verzamelaar Waling
Dykstra (1821-1914) in 1854 gepubliceerde 'mearke' (=
sprookje) 'De Friske Yeskepoester' (De Friese Assepoester)36 twee versies van duidelijk eenzelfde verhaaltype representeren, dat van Assepoester of Cinderella, maar er
zit tegelijk een wereld van verschil tussen die beide, ingekleurd als ze zijn door tijd, ruimte, cultuur en wereldbeeld van volstrekt verschillende vertellers en tradities.
Elk verhaaltype met een langere geschiedenis en een
grotere verspreiding mag dan een min of meer gelijkblijvende kern houden, het verandert intussen weI voortdurend. Het is geen stabiele rots in de branding van de
tijd, maar eerder een voortdurend evoluerend organisme.
Er ontstaan allerlei vaak tijd- of regiogebonden bijzondere uitwerkingen, subtypes of redacties die elk weer hun
eigen geschiedenis en verspreidingspatroon kennen. De
ene uitwerking kan dan een schoolvoorbeeld lijken van
positie (a), voornamelijk mondeling overgeleverd, de andere weer van (b) of (c), in de literatuur ontstaan en soms
of vaker ook oraal overgeleverd, terwijl bij weer een andere uitwerking positie (d) de enige juiste lijkt: het primaat is onduidelijk, maar er treedt weI een voortdurende
wisselwerking tussen schrift en volksmond op.
Een schoolvoorbeeld van een oud en wijdverbreid verhaaltype dat in de loop van zijn gekende geschiedenis op al
deze manieren in allerlei uitwerkingen zijn weg door tijd
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en ruimte lijkt te hebben gevonden, is het kettingsprookje
'De sterkste zoeken', waarbij de steenhouwerredactie maar
een van een hele reeks redacties is.37 Deze redactie schijnt
vrij jong. Zij duikt relatief laat op en wordt in het gebied
van oorsprong (China-Japan) vooral mondeling doorgegeven. We hebben hier dus te maken met een (waarschijnlijk)
primair orale overlevering, die een enkele keer ook in de
literatuur een plaats krijgt en door deze plaats in de literatuur in een gebied waar zij voorheen niet bekend was
ook een - zij het misschien tijdelijke en beperkte - plaats
in de mondelinge overlevering kan krijgen.
Dit steenhouwer-verhaal is een jonge loot van de oudste
en veruit meest verspreide redactie van dit 'de sterkste
zoeken' -complex. Dit complex is waarschijnlijk in India
ontstaan. We vinden het ten minste daar voor het eerst in
de Pancatantra, de beroemde vorstenspiegel die tussen de
derde en de zesde eeuw zijn vorm kreeg. Daarin (derde
boek, twaalfde vertelling) gaat het verhaal aldus: een valk
laat een muis vallen. Een brahmaan neemt het dier op en
verandert het in een meisje. Als zij de leeftijd heeft gaat
hij op zoek naar een man voor haar, de beste en de sterkste. Ze wil de zonnegod niet want de wolk is sterker, de
wolk niet want die wijkt voor de wind, de wind niet want
de berg weerstaat hem en de berg niet omdat de muizen
hem doorgraven. Dan roept de brahmaan de muizenkoning.
Hem wil de jonge vrouw. De brahmaan maakt weer een
muis van haar en zo krijgt de muizendochter een muizenman. Soort zoekt en vindt altijd soort.3 8
Dit Pancatantra-verhaal waaierde - vele malen in deze
raamvertelling vertaald en bewerkt, maar ook voortdurend eruit losgeweekt - uit naar het noorden en oosten en
ook naar het westen. Het bereikte in de tweede helft van
de middeleeuwen Europa waar het in de toen zo geliefde
fabelliteratuur ge'incorporeerd werd, nu vaak zonder een
equivalent van de brahmaan maar met een dier dat zelf op
zoek gaat naar de beste man of vrouw. Naast de muis op
zoek naar een partner vinden we dan bijvoorbeeld ook
een kat, een kater of een muildier.39
Over heel Europa en ook in grote delen van Azie, NoordAfrika en Amerika is deze kernredactie van dit sprookje
sindsdien gevonden, vooral in literaire bronnen maar ook,
toch weI vooral als neerslag van deze bronnen, incidenteel en soms ook wel eens wat langer, steviger ingebed in
de mondelinge overlevering. 40 In Nederland lijkt het orale
circuit deze redactie niet opgepikt te hebben, maar zij was
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hier weI bekend. Zo nam Zacharias Heyns (1566-1638)
hem op in zijn Voorbeeldsels der Oude UiJsen (1623). Hij
baseerde zich op Das Buch der Beispiele der alten Weisen van
Anton von Pforr (eind vijftiende eeuw), een boek dat via
Latijnse, Hebreeuwse, Arabische en Oud-Perzische bewerkingen uiteindelijk weer stoelt op de Pancatantra,4l
Waarschijnlijk op Heyns terug gaat de 'Muwzeboaste'
(muizenbruiloft) van de Friese renaissance-dichter Gysbert
]apiks (1603-1666).42
Is de Pancatantra zoals gezegd de oudste bron van dit
sprookjestype, het kernmotief 'het we zen van de soort
verandert niet' lijkt nog ouder en ontstaan in Griekenland of daaromtrent. Daar circuleerde al omstreeks 400
voor Christus een Fabel die de gehelleniseerde Romein
Babrius in de tweede eeuw na Christus zo vertelde:
Aphrodite veranderde een wezel die verliefd was geworden op een man in een mooie jonge vrouw. Ze zullen
trouwen maar tijdens het bruiloftsmaal loopt een muis
voorbij. Nu wordt haar wezelnatuur de vrouw te sterk. Ze
springt op, erachteraan. Vit is het met de liefde. 43 Deze
Fabel heeft geen sporen in de latere orale overlevering
nagelaten, maar dat de Pancatantra-schrijver hem gekend
heeft, lijkt niet onmogelijk.
En toen Ibrahiem tot zijn vader Azar zei: 'Houd jij afgodsbeelden voor goden? Ik zie dat jij en jouw volk in duidelijke
dwaling verkeren. ' En zo toonden wij Ibrahiem het rijk van de
hemelen en de aarde, opdat hij ging behoren tot hen die vast
overtuigd zijn. En toen de nacht hem omhulde zag hij een ster.
Hij zei: 'Dit is mijn heer. ' Maar toen zij onderging zei hij: 'Ik
houd niet van dingen die ondergaan. ' En toen hij de maan zag
opkomen zei hij: 'Dit is mijn heer.' Maar toen zij onderging
zei hij: 'Als mijn heer mij niet de goede richting wijst zal ik
zeker tot de mensen behoren die dwalen.' En toen hij de zon
zag opkomen zei hij: 'Dit is mijn heer, deze is groter.' Maar
toen zij onderging zei hij: '0 mensen, ik heb niets te maken
met de veelgodendienst die jullie bedrijven. Ik wend mijn aangezicht tot Hem die de hemelen en de aarde aangelegd heeft als
een aanhanger van het zuivere geloof en ik behoor niet tot de
veelgodendienaars. '

Dit fragment laat zien dat zelfs in de Koran (6, 74-79)44
sporen van 'de sterkste zoeken' te vinden zijn. De andere
redacties van dit sprookje, met zijn vele vertakkingen en
lagen, moet ik hier laten voor wat ze zijn, maar ook zo
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toont dit ene sprookje al wat de bestudering van de geschiedenis van vrijwel elk sprookje ons telkens weer duidelijk maakt: de literaire en de mondelinge overlevering
ervan zijn bijna altijd nauw met elkaar verweven en zander elkaar nauwelijks denkbaar. Voor 1800 kennen we
meestal aIleen de literaire neerslag. Het beeld dat hierdoor ontstaat van de geschiedenis en verspreiding van het
sprookje is ongetwijfeld sterk vertekend, maar het is weI
het enige beeld dat we met een beetje zekerheid kunnen
bieden. Een oudere mondelinge overlevering zal er veelal
ook geweest zijn, maar gewoonlijk kunnen we die aIleen
maar postuleren. We zullen ermee moeten leren leven dat
de geschiedenis van een genre dat in de theorievorming
als basiskenmerk gekregen heeft dat het oraal overgeleverd wordt, hoofdzakelijk te kennen valt uit een andere,
de literaire traditie. Dat die in elk geval meer is dan slechts
een toevallige reeks registraties van een toch prim air oraal
fenomeen laat Van Aladdin tot Zwaan kleef aan bijna lemma
voor lemma opnieuw zien.45
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