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'Die Archive enthalten nicht, was die Informanten 
selbst for wichtig gehalten haben, sondern statt dessen das, 
was die Forscher an Erinnerungen verlangt haben, 
und je alter die Erinnerungen waren, um so besser. ' 
Ingrid Nordstrom I 

In het volksverhalenonderzoek he erst een trend om terug 
te keren naar de archieven met als doel het oudere 
volksverhalenmateriaal te contextualiseren. 2 Bij de collec
ties die in de twintigste eeuw door geYnstitutionaliseerde 
volksverhaalarchieven zijn aangelegd doet zich volgens 
Arvidsson echter het probleem voor dat het materiaal vaak 
veel minder gegevens over de context bevat dan in oudere 
verzamelingen het geval was. De latere verzamelaars gin
gen selectiever te werk, zegt hij, want ze wisten tamelijk 
nauwkeurig 'waar ze naar op zoek waren'.3 

In de jaren zestig en zeventig liet het Volkskundebureau 
(Meertens Instituut) volksverhalen optekenen door een 
twintigtal regionale verzamelaars. Het project onder lei ding 
van J.J. Voskuil resulteerde in een archief met ruim 32.000 

teksten van sprookjes, sagen en anekdoten. Dam Jaarsma 
(1914-1991), een van de verzamelaarsvoor het Volkskunde
bureau, leverde bijna de helft van het totale aantal volks
verhalen. De collectie J aarsma geldt als een van de groot
ste verzamelingen van volksverhalen van Europa.4 Een 
collectie verhult haar ontstaansgeschiedenis, waardoor ten 
onrechte de neiging bestaat de collectie als op zichzelf 
staand te beschouwen.5 Om inzicht te krijgen in het archief
materiaal dienen we te weten hoe de collectie tot stand 
gekomen is. De vraag luidt nu waar de verzamelaar en het 
Volkskundebureau eigenlijk naar op zoek waren. 

De verzamelaars kregen de instructie volksverhalen op 
te tekenen 'uit de volksmond'. Het moest daarbij gaan om 
'authentieke' ofwel 'echte' volksverhalen, die uitsluitend 
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uit de mondelinge overlevering afkomstig waren. Over
eenkomstig een lange traditie in de volkskunde zouden 
deze verhalen weldra voorgoed verloren gaan. Aileen op 
het platfeland waren nog oudere mens en te vinden die de 
'echte' volksverhalen in hun herinnering bewaarden. De 
verzamelaars hadden tot taak om met behulp van een lijst 
met verhaalmotieven en -typen deze mens en in de eigen 
stteek op te zoeken en voor zover mogelijk de volksverha
len aan hen te ontlokken. Opdat de verzamelaars de ver
halen die ze verteld kregen zo nauwgezet mogelijk zou
den weergeven, werd hun geadviseerd om zichzelf als 'een 
bandrecorder' te beschouwen.6 De op schrift gestelde tek
sten, die nu bij het Meertens Instituut berusten, dragen 
het stempel van 'volksverhalen'. 

In hoeverre zijn deze 'geschreven artefacten'7 een ob
jectieve weergave van vertellingen? Fungeerden de verza
melaars simpelweg als een doorgeefluik van verhalen, zo
als het beeld van een bandrecorder suggereert? En in hoe
verre strookt bijvoorbeeld de tekst van een sprookje in 
het archief met wat mensen (misschien) ooit vertelden? 
De gestolde vertelling in het archief is een weer gave van 
een eenmalige voordracht op verzoek en wel in een heel 
specifieke context. Het initiatief lag bij de optekenaar. De 
verzamelaar moest niet alleen zien te bepalen waar een 
bepaald verhaal begon en eindigde, maar was in principe 
ook alleen geYnteresseerd in 'echte' volksverhalen. Het 
laatste viel niet altijd gemakkelijk vast te stellen. In 1962 
uitte bijvoorbeeld de verzamelaar Sietze Keuning zijn zorg 
of de volksverhalen van een bepaalde informant wel 'echt' 
genoeg waren. Hij rapporteert aan Voskuil: 'Een bezwaar 
was, dat hij niet zo echt "volks" de verhalen kon weerge
yen, als sommige oude wijfjes dit konden, en, dat ik bij 
ieder gegeven er naar moest vragen, of dit in dat bepaalde 
dorp verteld werd. Ook wijs ik er telkens op, dat ze vooral 
niet iets moeten vertellen, wat ze gelezen hebben.'8 

Het criterium van echtheid en de daarmee verbonden 
notie van authenticiteit hebben een belangrijke rol ge
speeld in het volksverhalenonderzoek. Deze begrippen zijn 
echter op zijn zachtst gezegd problema tisch geworden.9 

Het certificaat van echtheid werd namelijk niet door de 
vertellers zelf, maar door de volkskundigen uitgedeeld. 
Met het bepalen, selecteren of decontextualiseren en in
delen van wat 'echte' volksverhalen waren, schiepen volks
verhaalonderzoekers het object van hun yak en daarmee 
hun discipline (zoals antropologen dat op hun manier ook 
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deden IO
). In Nederland zijn amateurs of liefhebbers de 

belangrijkste toeleveranciers geweest van volksverhalen
materiaal. Toch weten we nog betrekkelijk weinig over 
hoe een verdienstelijke en imposante verzamelaar als Dam 
Jaarsma te werk ging. Wat dreef eigenlijk deze man om 
zoveel volksverhalen te verzamelen? 

'Waarom J aarsma juist zo gefascineerd is door het volks
verhaal is niet bekend', zegt Van der Kooi, 'Wanneer hij 
zoiets als uitgangspunten formuleert noemt hij er eigen
lijk maar een: de noodzaak om een verdwijnende volks
cultuur te documenteren voordat het te laat is'. I I Het is 
een oogmerk dat hij deelde met de volkskundigen. In deze 
bijdrage wil ik eerst schetsen hoe Jaarsma's belangstelling 
zich ontwikkelde en hoe hij een succesvol verzamelaar 
van volksverhalen werd. Vervolgens komen zijn verzamel
activiteiten voor het Volkskundebureau aan bod. Tenslotte 
kom ik terug op de kwestie van authenticiteit en echtheid 
met betrekking tot het sprookjesmateriaal. 

De romantiek van de Wouden 

Dam J aarsma (1914- 1 99 I) groeide op in een boerengezin 
in Oostermeer (Eastermar). In de laatste jaren van de la
gere schoolleerde hij in het Fries te schrijven. Ook begon 
hij met het verzamelen van kinderboeken, wat hij zijn 
hele actieve leven zou blijven doen. De natuurrijke omge
ving van zijn geboortedorp had al vroeg zijn belangstel
ling. I2 Eenmaal op de HBS in Drachten ging hij een dag
boek bijhouden om zich in het schrijven te oefenen. Zijn 
poging om een gesprek tussen een vader en een zoon 
weer te geven beviel hem niet in het N ederlands. Vanaf 
dat moment zou hij voortaan in het Fries schrijven. Hij 
deed dit overigens niet uit Frieszinnigheid. Jaarsma deelt 
daarover mee: 'sa as buorman syn ferhalen yn eigen 
memmetonge fertelde koe alinne mar yn 't Frysk werjfm 
wurde'. 13 Vanaf 1933 begonJaarsma zo nu en dan stukken 
te leveren aan Friese kranten en tijdschriften. In Sjlucht en 
Rjucht verschenen in dat jaar van zijn hand verhalen over 
typen uit het volksleven, zoals de schipper, de visser, de 
dienstmeid en de speelman. I4 

In 1937 publiceerde Jaarsma anoniem in dat bewuste 
tijdschrift een gedeelte uit zijn dagboek, dat van de lente 
van 1932 dateerde. IS De dagboekaantekeningen geven een 
beeld van wat er in de zeventienjarige scholier omging. 
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Met tegenzin maakt de HBs'er zijn huiswerk. Hij versIindt 
het ene boek na het andere, bezeten van de Duitse Ro
mantiek en aanverwante Iiteratuur. Zonnestralen en de 
geuren van de ontluikende natuur halen hem van zijn 
zolderkamertje. Hij fietst de velden in, overstelpt door 
het landschapsschoon. 'Oh, wunderschoner Monat Mai!', 
noteert hij, wanneer hij de eerste, glibberige kikkerdril 
ontwaart. Breedvoerig schrijft hij over de betovering die 
voor hem van dat alles uitgaat. Een plas is 'zo'n sprook
jesachtig poeltje'. Een ranke, oude kerktoren tuurt uit 
over de omgeving als 'een koning'. En tegen het vallen 
van de duisternis staart een eenzame koekoeksbloem naar 
de sterrenhemel 'als een fee uit een sprookje'. Jaarsma 
geeft te kennen zich even in het verleden van eeuwen her 
te willen begeven. 'lets van die grijze oudheid is er han
gen gebleven', volgens hem. Vit 'de donkere diepte' van 
een oude kasteelgracht rijst immers in 'zwoele zomer
nachten' een 'witte juffer' op, elk jaar weer. Naast de 
'voorjaarspracht' van vogels en bloemen, noteert J aarsma 
in zijn dagboek verhalen uit 'oude tijden'. Op 2 I juni 
I932 tekent hij 's avonds een novellesprookje op, dat hij 
die middag van een man gehoord heeft. In andere geval
len bIijft de bron onvermeld. Dat geldt ook voor het be
kende sprookje van 'De moedige dienstmeid van Ooster
meer'. Aan het slot van een ander volksverhaal zegt hij: 
'Ik ben bIij dat ons dorp van zulke sprookjes kent. Het is 
er voor mij des te rijker om'. 16 J aarsma hanteerde het 
dagboek niet aIleen in strikte zin, maar ook als een Iiterair 
journaal. Het geeft aan datJaarsma op zijn minst in I937, 
zo niet in I932, al belangstelling voor volksverhalen had. 
Het maken van gedichten kreeg in zijn schrijfsels overi
gens al gauw de overhand. 

Zo rond zijn twintigste ontpopte Jaarsma zich tot een 
verwoed verzamelaar van oude dingen en boeken. Hij 
stroopte er stad en land voor af. De uitdragerij van Oebele 
Wagenaar in een buurtschap bij Oostermeer bleek over 
de jaren een favoriet adres. 'AI dy dinge hiene in skiednis', 
zou hij later schrijven. 17 Hij zocht vooral naar oude kin
derboeken, maar verder Iiet hij het erop aankomen wat 
hij aantrof. Ailes met maar enigszins het aura van het 
verleden had zijn belangstelling. De toegevoegde waarde 
zat voor de verzamelaar niet zozeer in het object zelf, 
maar in de tekenen van vergankeIijkheid, zoals slijtage
plekken of een patina. In de sporen van gebruik, die ge
tuigden van persoonIijke geschiedenissen. De voorwer-
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pen sloegen voor hem een brug tussen verleden en heden, 
een bekend motief van verzamelaars. I8 

Over zijn plannen voor de toekomst was Jaarsma ver
scheurd. In een interview met It Heitel&n vertelde hij: 'Der 
ris utbrekke, de natuer yn, dat ide fan in romantysk libben 
woe hieltiten winne; it joech gjin frede - striid!' ('Er eens 
uitbreken, de natuur in, dat idee van een roman tisch le
yen wilde de hele tijd winnen; het gaf geen vrede - strijd!'). 19 
Tegen het advies van zijn familieleden in ging Jaarsma in 
Groningen theologie studeren. In de oorlogsjaren kon hij 
zijn studie niet afmaken. Hij was weI zo ver gevorderd dat 
hij als godsdienstleraar en hulpprediker aan de slag kon. 
Jaarsma trok in zijn ouderlijk huis in. In het buurdorp 
Rottevalle (De Rottefalle) verving hij de dominee van 1943 
tot 1945. Zijn vader, AukeJaarsma, overleed op de laatste 
dag van 1945. Vervolgens brachtJaarsma een praktijkjaar 
door in Delfzijl. Daarna keerde hij voorgoed terug naar 
zijn geboortedorp, waar hij de vaste prediker werd van 
een kleine gemeente van vrijzinnigen.20 In 1949 stierf ook 
zijn moeder, Hinke Bosgra. Dam Jaarsma bleef met zijn 
eveneens ongehuwde broer Okke in het huis achter, dat 
vol zou raken met oude spullen en boeken. 

'In 1949 begon ik belangstelling te krijgen voor folk
lore', zo legdeJaarsma aan Tjaard de Haan uit: 'Dat kwam 
zo: naast ons logeerde een vrouw, van wie buurvrouw mij 
vertelde, dat zij zulke aardige oude verhalen kon vertel
len. Ze kwam van Surhuisterveen, doch was geboortig 
van Zwaagwesteinde, het beroemde dorp van de sjacheraars. 
Die verhalen - een vijftal - schreef ik op, en van een van 
die sprookjes (want dat waren het) kon de zegsvrouw be
wijzen, dat het al voor 1812 door haar voorouders verteld 
werd. Ik noem 1812, omdat toen de Grimms hun sprookjes
boek uitgaven. Die oude Westereinders konden dus hun 
sprookje van Assepoester niet in dat boek hebben gelezen; 
het is trouwens ook geheel anders dan bij Grimm!'2I 

Het is misschien geen toeval dat Jaarsma uitgerekend 
in het jaar van zijn moeders dood een gepassioneerd ver
zamelaar van volksverhalen en -liederen werd. Hij zocht 
actief naar mensen in zijn omgeving die nog oude verha
len en liederen kenden. Anders dan zijn vader, stammend 
uit een geslacht van de Friese klei, die hij als ingetogen 
karakteriseerde, was zijn moeder volgens Jaarsma muzi
kaal en artistiek. Haar familie kwam uit de Friese Wou
den, 'dat zijn gevoelsmensen', zo verklaarde hij in mei 
1950. 'En de romantiek van de Wouden trekt zoo Moeder 
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vertelde ontzettend vaak. Ze had een rijk taaleigen.'22 
Meestal vertelde ze tegen de schemering, met het gordijn 
omhoog om nog wat langer licht te hebben. 'Dat wiene 
skoandere oerkes' ('Dat waren kostelijke uurtjes'), zo wist 
Jaarsma zich later nog uit zijn jeugd te herinneren. 23 De 
sfeer van zijn jeugd zocht hij wellicht te hervinden en vast 
te houden in het verzamelen van volksverhalen. Belk schrijft: 
'The tendency of many collectors either to begin or greatly 
to add to collections following the death of a parent may 
also be seen as compensatory security-seeking.'24 Jacques 
Sinnighe, een andere verzamelaar van volksverhalen, ver
klaarde zijn interesse op grond van de dood van zijn va
der, 'die erg goed kon vertellen'. Hij zocht naar eigen 
zeggen 'compensatie voor dat verlies' in volksverhalen. 25 

Zoals zovelen stelde Jaarsma het zogeheten 'volkska
rakter' van mensen uit de Wouden tegenover dat van mensen 
van de kleigronden in Friesland. In contrast met de nuch
tere ins telling van de Kleifriezen, zouden de Woudfriezen 
een grote verbeeldingskracht hebben. Het 'wonder' uit 
het sprookje speelt een belangrijke rol in hun voorstelling
vermogen. 'Ze hebben gevoel voor mystiek', deelde hij 
mee. 26 Zijn ontdekking van een 'authentieke' Friese ver
sie van Assepoester kan hem ook tot verder verzamelen 
hebben aangezet. Op het terrein van de volksliederen boekte 
hij in 1950 eveneens opmerkelijke successen. En begin 
jaren vijftig publiceerde Jaarsma een reeks van artikelen 
over de mollenvanger Anders Bijma (1890-1977) en diens 
sprookjesrepertoire: 'De verraste Nederlandse volkskundigen 
leerden hieruit dat in Nederland ook in de tweede helft 
van de 20ste eeuw nog altijd sprookjesvertellers met een 
opvallend groot en gevarieerd repertoire te vinden wa
ren', aldus Van der Kooi. 27 

Jaarsma combineerde het geven van godsdienstlessen 
en het vervullen van preekbeurten in de omgeving met 
zijn verzamelactiviteiten en schrijverij. Vooral in de jaren 
vijftig was hij erg productief. Hij fietste de omgeving af, 
met een bandrecorder achterop, om volksliederen vast te 
leggen voor de Fryske Akademy. Zijn talloze gedichten 
kon hij kwijt in Friese kranten en tijdschriften, niet in de 
laatste plaats in It Heiteian, waarvan hij (eind)redacteur 
was. Een reeks van heemkundige verzen ('dichterlike 
geakunde') over de ene na de andere plaats in de Friese 
Wouden verscheen. Jaarsma schreef ook veel in het Fries 
voor kinderen. Tevens publiceerde hij (een deel van) de 
door hem verzamelde sprookjes en ander volksverhalen-
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materiaal. Samen met anderen schreef hij toneelstukken. 
In het stuk 'Harkema, aId en nij'/8 dat in 1954 door de 
toneelgroep in Harkema-Opeinde (De Harkema) werd 
opgevoerd, verwerkte hij aldaar verzamelde volksverhalen. 

Na de Tweede Wereldoorlog deed de industrialisatie 
haar intrede in de Wouden. De overheid beschouwde de 
streek als een probleemgebied, dat economisch tot ont
wikkeling gebracht moest worden. Dit gold met name 
voor de voormalige heidedorpen. Sommige volksverhaal
onderzoekers hebben de Wouden als een 'reliktgebied' 
opgevat, 'waar middeleeuwse balladen' en 'zelfs wondere 
toversprookjes nog de ronde' deden,29 alsook 'primitief 
volksgeloof' het langst bewaard gebleven was.3° De ver
anderingen die zich in versneld tempo voordeden vorm
den een belangrijke impuls om de herinneringen aan het 
verleden vast te leggen 'voordat het te laat was'. Tussen 
1956 en 1960 nam Jaarsma voor de Fryske Akademy zo
geheten 'bejaarden-interviews' af om alsnog de volks
gebruiken en het 'bijgeloof' in kaart te brengen. Verder 
bewerkte hij sprookjes voor kinderen, zoals in zijn bundel 
Meiinoar nei MearkellinY De sprookjes dienen als Friese 
leesstof voor de leerlingen van de lagere school. Eind 1965 
slaagde Voskuil erin om Jaarsma voor het optekenen van 
volksverhalen te strikkenY Ret oogmerk van het op de 
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valreep vastleggen van 'traditionele' volksverhalen voor
dat ze voorgoed zouden verdwijnen speelde een belang
rijke rol in de verzamelactiviteiten die vanuit het Volks
kundebureau georganiseerd werden. 33 

In dienst van de wetenschap 

Jaarsma was een verzamelaar van forma at. Tussen 1965 en 
1980 stuurde hij 1285 verslagen, met in totaal ruim 16.000 
volksverhalen, naar het Volkskundebureau. Voskuil wist 
Jaarsma als een verdienstelijk verzamelaar te waarderen. 
Zo schreef hij Jaarsma: 'Wanneer u aan mijn bureau zat 
en u kon uw verslagen vergelijken met die van veel andere 
medewerkers, dan zou u begrijpen hoe gelukkig ik met de 
uwe ben. Ik weet weI dat u in een heel dankbare streek zit, 
maar toch om de mens en in Nederland die uw feeling 
hebben te teIlen, heb ik niet eens aIle vingers van een 
hand nodig.'34 

Inzake de verhalen en geloofsvoorstellingen ging het 
volgens Voskuil om 'rudimenten van een cultuur')5 'De 
overgrote meerderheid van de verhalen waarop wij de aan
dacht van de verzamelaars richtten', schrijft hij, 'maakten 
geen deel meer uit van een levende vertelcultuur. Hun 
zegslieden diepten ze op uit hun herinnering en soms 
hadden ze ze zelf nog niet eerder verteld maar aIleen 
horen vertellen door mensen die intussen al overleden 
waren.'36 De medewerkers waren bij voorkeur mens en 
met een heemkundige belangstelling, die bovendien de 
tijd hadden om mensen te bezoeken, te bevragen en de 
gewenste verhalen op te schrijven. Van elk geslaagd bezoek 
stuurden ze een verslag met de genoteerde volksverhalen 
in, waarvoor ze een standaardvergoeding ontvingen. De 
verzamelaars, veelal gepensioneerde onderwijzers, opereer
den in toegewezen plaatsen in de eigen omgeving. Ze 
zochten potentieIe informanten op met een lijst van sagen
motieven, die afgewerkt behoorde te worden. Aanvankelijk 
ging het erom materiaal bijeen te brengen voor de versprei
dingskaarten van sagentypen en -motieven ten behoeve 
van de zogeheten Volkskunde-atlas. Nadat de beoogde 
verspreidingskaarten niet haalbaar bleken, kwamen ook 
andere genres van volksverhalen, waaronder het sprookje, 
in beeld.37 Jaarsma was de medewerker bij uitstek die ook 
actief sprookjes ging verzamelen voor het Volkskundebureau. 

De verzamelaars kregen de instructie de verhalen zo 
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nauwgezet mogelijk te noteren. In dit verband schreef 
Voskuil op 13 maart 1962 aan de verzamelaar Sietze 
Keuning: 'De bedoeling is dat u een soort van bandrecorder 
bent, dus hoe nauwkeuriger u weergeeft wat er u verteld 
wordt, hoe beter.' Op 12 november 1965 deelde hijJaarsma, 
die in de Friese Wouden het werk van Keuning zou overne
men, mee: 'Het beste is dat u zichzelf als een bandrecorder 
beschouwt.' Gaandeweg moest Voskuil echter vaststellen 
dat de collecties een sterker stempel droegen van de indi
viduele verzamelaars dan dat, zoals gehoopt en verwacht, 
in de opgetekende verhalen streekverschillen tot uitdruk
king kwamen,38 Hoewel deze problemen met een getrouwe 
weergave van verhalen wellicht onvermijdelijk waren, bleek 
de ene verzamelaar het ideaal dichter te benaderen dan de 
andere. Jaarsma, bijvoorbeeld, ging in de loop van de tijd 
steeds preciezer werken, handhaafde de stijl van de ver
teller en gaf zelfs mini erne dialectverschillen weer,39 Tot 
de verhalen behoorden al spoedig ook sprookjes.40 De 
collectie Jaarsma omvat voornamelijk volksverhalen die 
de verzamelaar bij mens en in de Friese Wouden noteerde. 

Bij het zoeken naar vertellers maakte Jaarsma gebruik 
van de sneeuwbalmethode. Hij ging in zijn familie- en 
kennissenkring van start. Vervolgens kwam hij van contact 
tot contact door te vragen wie er nog meer verhalen ken
den. Zo dijde het netwerk van J aarsma's vertellers uit, en 
wekte hij snel het vertrouwen van mensen. Jaarsma kreeg 
mensen meestal snel aan het verhalen vertellen. Zeker als 
hij zelf begon. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. 

Jaarsma's eerste vertelster van verhalen voor het Volks
kundebureau was Geeske Kobus-van der Zee (1885-1972) 
uit Nijega. Ze zou hem het grootste repertoire aan verha
len geven van al zijn informanten. Op een avond dat ze 
Jaarsma wat 'echte volksverhaaltjes' vertelde, doken ook 
sprookjes op. J aarsma schreef aan Voskuil dat deze sprookjes 
'niet uit de boeken' waren. Het sprookje 'Van een oud 
vrouwtje dat een houten duit yond en daarvoor een var
ken koopt' vertelde ze 'kostelijk, met aIle oude woorden 
erin (zoals oartsen, line en sline enz.)'. Hij had ze niet 
opgetekend, want zijn opdracht was sagen te verzamelen. 
Maar als Voskuil 'een andere mening toegedaan' was, wilde 
hij ze 'met aIle plezier noteren',4I Voskuil had daar weI 
oren naar, zolang het sprookje 'maar mondeling is over
geleverd'.1n zijn brief per kerende post moedigde hijJaarsma 
nog eens extra aan: 'Het is onbegrijpelijk zoveel verhalen 
als zij kent.'42 

.Ii. 

Mevrouw Geeske Kobus-van der Zee 
(1885-1972) uit Nijega. 

38 
Zie Voskuil 1979, 10, 13, IS; vgl. 
Henssen 1952. 

39 
Vgl. Van der Kooi 1984, 21-22. 

40 
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Voskuil was ge:interesseerd in de verspreiding van de 
sprookjes. Daarom wilde hij zowel bekende als minder 
bekende sprookjes hebben. Jaarsma leek echter de nadruk 
op de nog onbekende varianten te willen leggen. Van een 
volgend bezoek aan mevrouw Kobus meldde hij: 'Ik heb 
het maar bij 2 sprookjes gelaten, omdat het allemaal zo 
overbekend is en zo weinig afwijkt van het traditionele. 
Wel verzekerde de vertelster mij dat niets uit de boeken 
afkomstig was.'43 

Enige tijd later schreefVoskuil dat hij met de sprookjes 
van mevrouw Kobus erg in zijn schik was.44 Jaarsma ant
woordde dat hij met die sprookjes nog lang niet klaar was. 
Hij werkte met haar de lijst met Nederlandse sprookjes
typen van Sinninghe af: 'Ik weet niet wat er nog voor den 
dag zal komen, maar vermoedelijk heeft ze nog weI het 
een en ander in voorraad. Ze is onuitputtelijk.'45 

Een goed jaar later deelde Jaarsma mee hoe dat bij 
mevrouw Kobus in zijn werk ging: 'Het merkwaardige is, 
dat wanneer je haar vraagt: Kent U dat of dat sprookje, 
dat je dan een tijdje later prompt krijgt te horen: "Nee, 
dat ken ik niet, maar ik ken wel..." En dan vertelt ze een 
verhaal, dat op het gevraagde lijkt of in een bepaald on
d~rdeeJ overeenkomst vertoont.' J aarsma wilde haar nog 
meer sprookjes ontlokken. 'Ik zal Grimm nog eens mee
nemen', zo schreefhij.46 

In augustus 1968 bracht Voskuil met Jaarsma een be
zoek aan mevrouw Kobus om bandopnamen van verhalen 
te maken.47 Haar versies van Assepoester en Klein Duimpje 
stonden ook op het programma. Mevrouw Kobus had net 
het sprookje van Assepoester verteld. Op de band horen 
we dan Voskuil aanJaarsma vragen: 'Dacht U dat ditverhaal 
uit deze streek inderdaad authentiek was of dat dit uit de 
literatuur ... ?' Jaarsma zegt: 'Jah, het is in elk geval authentiek, 
dat weet ik wel zo goed als zeker.' Hij verwijst dan naar 
zijn eerdere vondst van een Friese Assepoester (waarvan 
volgens hem na te gaan was dat het sprookje al v66r 18I2 
in deze contreien circuleerde, dus voordat de gebroeders 
Grimm hun verzameling publiceerden). Voskuil is niet 
echt overtuigd: 'Dit is geloof ik helemaal zoals het in 
Grimm staat, zoals mevrouw Kobus het vertelt.' Jaarsma 
houdt vol dat het met Grimm niets te maken heeft. Voskuil 
richt zich dan met zijn bedenkingen op het sprookje van 
Klein Duimpje: 'Daar vroeg ik me 6ak bij af, is dat nou 
authentiek, is dat nou uit deze streek, of is dat uit Grimm 
gekomen?' Jaarsma wendt zich in het Fries tot mevrouw 
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Kobus, en vraagt hoe ze aan het sprookje van Assepoester 
komt. Ze is er niet zeker van. Mevrouw Kobus beaamt het 
vermoeden van Jaarsma dat ze het van kindsbeen af al 
gekend heeft. Met betrekking tot het sprookje van Klein 
Duimpje suggereert een aanwezige dochter dat haar moeder 
het wellicht van haar (groot)moeder gehoord zal hebben. 
'Oh, ja', steltJaarsma vast, 'die kende het dus ook.' Vervol
gens wil Voskuil weten wanneer de grootmoeder geboren 
was. Na wat rekenwerk met leeftijden komt hij op '1860 
of iets dergelijks'. 'Dat gaat nog wel via Grimm, dat kan 
best', valtJaarsma dan Voskuil bij. 'Dat kan weI, ja. Dat 
kan nog weI', zegt Voskuil. En dan tot mevrouw Kobus: 
'U weet natuurlijk niet of die het weer van haar grootmoeder 
had, dat zou eh .. .' 'Jah', zegt mevrouw Kobus. 'Dat kan 
natuurlijk ook', voegt Jaarsma toe. De mogelijkheid van 
een 'echt' volkssprookje blijft open. Nu Klein Duimpje 
nog. 'Daar zijn twee verhalen van, he', oppert Jaarsma. 
Een ervan komt vol gens hem absoluut niet uit de literatuur. 
'Nee', zegt Voskuil, 'dit is zeker authentiek ja, dat eigenaar
dige Klein-Duimpje-verhaal, dat hebt U ook ingezonden.' 

Mevrouw Kobus bleek niet, zoals haar bezoekers, ge
preoccupeerd met de vraag of haar verhalen 'authentiek' 
waren. Een andere belangrijke verteller, naast mevrouw 
Kobus, was de eerder genoemde Anders Bijma uit Boelen
slaan. Bijma kreeg na verloop van tijd bezoek van andere 
verzamelaars van volksverhalen, onder wie Ype Poortinga 
(1910-1985). Jaarsma was allerminst gelukkig met de groot
scheepse verzamelactiviteit die Poortinga begin jaren ze
ventig ging ontplooien. De status van een verzamelaar 
wordt niet aIleen bepaald door de omvang van zijn collec
tie en de aanwezigheid van zeldzame stukken, maar ook 
doordat zijn naam met de verhaalteksten verbonden blijft.48 

Poortinga ging nu systematisch Jaarsma's meest glorie
rijke vertellers bezoeken, onder wie Bijma en Kobus-van 
der Zee. Jaarsma liet zijn ontzetting aan Voskuil blijken. 
Jaarsma had weliswaar Poortinga toegestaan om zijn vroe
gere publicaties te gebruiken, maar de benadering die Poort
inga vervolgens koos om de verhalen zelf bij de vertellers 
te gaan opnemen, stuitte hem tegen de borst. 'Er gaat 
weliswaar niets verloren', schreef hij aan Voskuil, 'maar ik 
vind deze manier van verzamelen erg laag bij de gronds.' 
Jaarsma probeerde een aantal van zijn vertellers tijdig te 
waarschuwen, zodat ze zouden zwijgen bij Poortinga's komst. 
Hij besefte tegelijkertijd ook dat er informanten waren 
die altijd weI wilden verteIlen.49 
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In de jacht op sprookjes vormden de internationaal er
kende typen een leidraad. De Amerikaanse volkskundige 
Richard Dorson noemt de catalogi van typen en motieven 
'the scientific tools of the folklorist', zonder welke de 'echt
heid' van volksverhalen niet vastgesteld kan worden: 'Only 
with these proofs can we be reasonably sure of the oral, 
traditional character of our assumed folklore.'5° In het 
geval van 'sprookjes' behandelden volksverhaalonderzoekers 
de plots van verhalen bijna letterlijk als dingen die verza
meld, in kaart gebracht en vergeleken konden wordenY 
De nadruk kwam te liggen op het vinden van varianten. 
Poortinga werkte systematisch de typen af op zoek naar 
nieuwe varianten. Tegen de tijd dat Poortinga onder Jaars
rna's duiven ging schieten, stuurde Voskuil de internatio
nale typencatalogus, The Types of the Folktale van Aarne en 
Thompson, aan J aarsma. Hoewel J aarsma een groot 
sprookjeskenner was, bleek dit instrument om ze te her
kennen hem zeer welkom. Hij had er baat bij. Zo no
teerde hij een verhaal over een vrouw die zich in de bruids
nacht van haar protheses ontdeed. 'Ik yond het niet de 
moeite waard het over te schrijven', liet hij Voskuil weten, 
'doch toen ontdekte ik het in Aarne. Misschien is het heel 
zeldzaam.'5 2 

Authentiek sprookjesmateriaal 

Het verhaal kreeg juist de betekenis van een sprookje door 
het uit de context te halen. Voskuil zag de beperkingen 
van de selectieve jacht op herinneringen weI in: 'Dat maakte 
het niet alleen moeilijk om de herkomst van de verschil
lende verhalen te bepalen, het maakte het vrijwel onmo
gelijk om een verband te leggen tussen repertoire en ver
teller, of een indruk te krijgen van de betekenis die een 
bepaald verhaal in een bepaalde gemeenschap had gehad', 
zo stelde hij vast. 53 Ook de invloed van de afzonderlijke 
verzamelaars op het bijeengebrachte materiaal werd al
lengs duidelijker.54 Jaarsma's verzamelkwaliteiten speel
den daar overigens een rol in. Niet alleen vanwege de 
intensiteit waarmee hij verzamelde, zijn belangstelling voor 
de diverse genres en zijn weergave van de verhalen, maar 
ook omdat zijn bezoeken die hij per ongeluk bracht aan 
informanten waar een andere verzamelaar al was geweest 
meer verhalen opleverden. De verzamelaars probeerden 
verhalen te verzamelen 'voordat het te laat was'. Het ging 
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om oude verhalen, waarvan verondersteld werd dat ze niet 
meer actief verteld werden. Zo moesten ze weI een zwaar 
beroep doen op het geheugen van hun informanten. Wat 
waren bijvoorbeeld de verhalen die ze in hun kinderjaren 
hadden gehoord? In hoeverre was de herinnering gekleurd 
door latere ervaringen? Jaarsma herhaalde soms bezoeken 
om een verhaal compleet te krijgen of hij ging terug naar 
een informant omdat hij dacht dat deze nog meer 'in 
voorraad' had. In feite was het 'goede geheugen' van in
formanten belangrijker dan hun vertelkunst. 55 Poortinga 
had twee 'meestervertellers' die het soms behoorlijk wat 
moeite en ook tijd kostte om verhalen uit het geheugen 
'op te diepen'.56 Behalve het geheugen van de informan
ten was ook het geheugen van de verzamelaar onherroe
pelijk selectief. Daarbij hadden de verzamelaars eigen op
vattingen en een eigen smaak. 

In 1966 publiceerdeJaarsma een artikel, 'Fan it libbene 
folksteltsje', waarin hij de mensen die hij ondervroeg on
derverdeelde in twee groepen: de sagen- en de sprookjes
vertellers. 'De sege-fortellers binne yn de regel de minst 
intelliginten, de primityfsten ek', schrijftJaarsma. Ze gaan 
'nog helemaal' op in het 'bijgeloof' (byleauwe). Sprookjes 
weten ze niet te waarderen. Met de (volks)zang is het wat 
anders, want die raakt hun gemoed en 'makket primitive 
gefoelens in harren wekker'. De sprookjesvertellers, daar
entegen, zijn niet 'bijgelovig'. Ze glimlachen erom. 'De 
mearke-fortellers hearre gewoanlik ta de mear fmtwikkelden. 
It is in oar slach minsken', aldus J aarsma. Hij kreeg dan te 
horen: 'Dy wit ik noch van pake, hwat hat er my dy as 
jonge faek forteld. Dat forfeelde my noait.' Het ijs was 
gebroken: 'En dan komme se los en krijt men dy kostlike 
aIde teltsjes en mearkes to hearren, dy't fan iene slachte 
op it oare oergeane en der't elke genereasje eat fan syn 
eigen tiid yn lein hat.'57 De zeldzaamheid van het sprookje 
(zoals gedefinieerd door de volkskundigen) is omgekeerd 
evenredig met de aandacht die het genre van volksverhaal
onderzoekers gekregen he eft. Het sprookje blijkt het su
perieure genre, omdat het tot kunst verheven is. 58 De 
hierarchie in de genres van volksverhalen straalt ook af op 
de vertellers.59 De verzamelaars wachtten niet af wat mensen 
uit zichzelf te berde brachten, maar zij maakten doelbe
wust jacht op vooropgezette verhaaltypen en -motieven. 
Dit was nu eenmaal eigen aan het onderzoek, bovendien 
houdt ook het vergaren van contextuele gegevens altijd 
een zekere selectie in. 
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Dat J aarsma een uitzonderlijk talent had in het vinden 
en herkennen van volksverhalen staat buiten kijf. Jaap de 
Jong (geb. 1944) vergezelde zijn oom, Dam Jaarsma, aan 
het eind van de jaren vijftig weleens wanneer deze vertel
lers van volksverhalen bezocht, onder wie Anders Bijma. 
De Jong over Jaarsma: 'En hij had een oog voor detail. 
Hij was gek op varianten. Dat zat in die man. Hij zei dan 
ook altijd van " ... of - of..", zei die dan, van "was het zo en 
zo en zo, of..." Dan ging ie zelf een paar voorbeelden met 
varianten bedenken, die hij allang wist, om die fantasie 
van die mens en maar weer te prikkelen. Dat er nog eens 
een andere variant zou zijn. Dus hij kwam met eigen va
rianten aan, zodat er nog weer eens iemand zou komen 
die weer een nieuwe variant had. Dat zat heel erg in mijn 
oom.'60 

Jaarsma maakte tijdens het luisteren naar de verhalen 
van informanten in rap tempo aantekeningen in kleine, 
oude boekjes waar postzegels in gezeten hadden. Vervol
gens schreef hij ze, meestal binnen een dag, uit in een van 
zijn oude kasboeken. Een versie in het net op yellen van 
een schrijfblok zond hij naar het Volkskundebureau. Zo 
waren de sprookjes, eenmalige voordrachten die vervlo
gen zouden zijn, tot sprookjesmateriaal geworden. 

In het volksverhalenonderzoek is het mondeling verha
len lang verbonden geweest met een notie van 'authenti
citeit'. Sprookjes heetten 'authentiek' te zijn wanneer deze 
vertellingen uitsluitend in de mondelinge overlevering ver
breid werden. De sprookjesstof moest 'uit de volksmond' 
zijn opgetekend. De vraag waar de verzamelaars naar op 
zoek waren, kan ten dele beantwoord worden door de 
aandacht te richten op de vraag waar de opgetekende ver
halen voor staan. Richard Handler drukt het kernachtig 
uit: 'Our search for authentic cultural experience - for 
the unspoiled, pristine, genuine, untouched and traditional 
- says more about us than about others.'61 De vraag naar 
'authentieke' of 'echte' volksverhalen heeft te maken met 
onzekerheden over identiteit. Handler verbindt de idee 
van 'authenticiteit' met de notie van het individu, waar
van de gangbare opvatting van 'cultuur' een afgeleide is 
(zij het in abstracte zin). Objectivering en het zich toeei
genen van iets wezenlijks (een essentie), het andere, zijn 
in deze ideologie nodig om het bestaan te bevestigen. 
Onzekerheid over het bestaan schept de behoefte aan 'au
thenticiteit'. De strijd van nationalistische en etnische groe
pen om erkenning gaat gepaard met de behoefte 'to have 
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a culture'.62 In uiteenlopende delen van de wereld, zo 
constateert Dorson, 'the growth of interest in folklore 
reveals an intimate dependence upon the rise of a nation
alistic spirit'. 63 

Nergens zijn in Nederland in de negentiende en twin
tigste eeuw meer volksverhalen verzameld dan in de pro
vincie Friesland, waar men de dreiging voelde van een 
hegemonie van de taal en cultuur van 'HoIland'.64 Jaarsma 
was, zoals we zagen, in de ban van 'de romantiek van de 
Wouden'. In de periode rond de dood van zijn moeder 
begon hij actief volksverhalen te verzamelen, omdat hij 
zich de verhalen herinnerde die zijn moeder hem als kind 
vertelde. Jaarsma probeerde in gedichten en verhalen 'het 
kinderhart' te raken. Hij bleef kinderboeken verzamelen. 
Het kind was voor hem een symbool van authenticiteit en 
tegelijk van zijn verloren jeugd. Hij zocht naar oude din
gen, met tekenen van een of andere geschiedenis. Het 
deed er niet zoveel toe wat, als het maar 'bijzonderheden' 
uit het verleden waren. Jaarsma zocht ze, net als de oude 
volksverhalen, zonder van tevoren te weten wat hij zou 
vinden. Deze trouvailles werden ankerpunten in zijn le
yen. Verzamelen groeide uit tot zijn levensvervulling. Het 
structureerde zijn levensdagen. Hij werd een connaisseur, 
die zelfbevestiging kon ontlenen aan het vermoeden dat 
de veelsoortige en vergankelijke zaken ooit van waarde 
zouden blijken. Het huis waar hij woonde was tot de nok 
toe volgestouwd. De oude volksverhalen, die ouderen uit 
hun geheugen moesten vissen, waren misschien weI het 
summum van vergankelijkheid. In de Wouden, een 'relict
gebied', kon hij zich per fiets, zowel in ruimte als tijd, in 
het 'verI eden' begeven. Althans in zijn voorstelling, waar 
hij zeker niet aIleen in stond, gezien het beeld van de 
bewoners van de voormalige heidedorpen als 'primitie
ven,.65 Net buiten zijn geboortedorp lag een zogeheten 
'achtergebleven gebied' waar de modernisering haar in
trede deed. De hulpprediker yond er de 'authentieke' ver
tellingen uit zijn jeugd nog bij de 'primitieven' en 'bij
gelovigen'. 'Vandaag de dag is de hele wereld eenvorming 
geworden', schreef hij in 1960. 'Met die verandering is er 
evenwel ook veel karakteristieks en eigens weggeraakt. 
De romantiek van de heide - want die was er niettegen
staande al de armoede - heeft bijna aIle glans verloren.' 
Bijna, want hier of daar verscholen was nog weI een enke
ling die de oude verhalen kon verteIlen.66 Hoewel met 
weemoed bezien, schiepen de veranderingen het verdwij-
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nende, datgene wat als van het verleden of 'authentiek' 
zou worden gezien. J aarsma gebruikte de metafoor van 
het 'oogsten' van verhalen. Het dreigende verdwijnen maakte 
ze daarvoor 'rijp'. Hier lag de uitdaging voor de verzame
laar. 'The many become one by virtue of the collection 
process itself', aldus Kirshenblatt-Gimblett.67 Met het 
bijeenbrengen van de gedecontextualiseerde voorwerpen 
en verhalen verzamelde hij ook zichzelf.68 

Jaarsma ontleende zijn identiteit aan zijn immense 
volksverhalenverzameling voor een hoog gereputeerde 
nationale instelling. De voorgenomen uitgave van de col
lectie J aarsma, in minstens vijftien dikke delen, werd aan
gekondigd bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaar
dag. Jaarsma had er erkenning mee verworven. Hij was 
'fierwei de grutste samler fan folksferhalen, dy't der yn 
Nederlan oait west hat'.69 De gemeente Tytsjerksteradiel 
kende Jaarsma een ere penning toe voor zijn verzamel
arbeid)O De publicatie van 'zijn' volksverhalen zou hij 
wellicht niet meer meemaken. Doch de immer beschei
den verzamelaar zat daar niet mee. Hij had het ook ge
daan in dienst van de wetenschap. Er was sinds 1980 een 
omvangrijke verzameling voor studiedoeleinden, de col
lectie Jaarsma. Tot voor kort lag deze verzameling als een 
culturele schat opgeborgen in een kluis in de kelders van 
het P.J. Meertens-Instituut (de voormalige Dresdner Bank) 
in het centrum van de nation ale hoofdstad. De collectie is 
met het Meertens Instituut meeverhuisd naar de nieuwe 
stek in Overamstel, een industrieel monument en voor
malige cola-bottelarij. 

Besluit 

In Nederland heeft het woord folklore (volksoverlevering) 
de betekenis gekregen van 'fakelore'. Het is verdacht, want 
'niet echt'. Kennelijk doet het onderscheid tussen 'echt' 
en 'onecht' nog steeds opgeld. Alleen richt de aandacht 
zich nu op de andere tak van de dichotomie, zoals bij
voorbeeld 'folklorisering', wat iets anders zou zijn dan 
'the real thing')1 De collectie Jaarsma is in ieder geval 
echt in stoffelijke zin. De verzamelde verhaalteksten zijn 
op te vatten als memorabilia. De verzameling volksverha
len en de wijze waarop deze tot stand is gekomen zeggen 
ook iets over degenen die de collectie bijeengebracht hebben 
en hun opvattingen. De verzameling verwijst naar een 
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stuk recente geschiedenis van de volkskunde in Neder
land, in het bijzonder naar de interactie tussen een 'ama
teur' en professionele volksverhaalonderzoekers. Tegelijk 
vormt de verzameling een representatie van een zogehe
ten traditionele vertelcultuur. De cultuurpolitieke impli
caties van de verzameling vergen een uitvoeriger behan
deling dan binnen het bestek van dit artikel mogelijk was. 
De collectie Jaarsma had en heeft betekenis op verschil
lende niveaus. In het bovenstaande stond de verzamelaar 
centraal. Te denken vah ook aan de betekenissen voor de 
mensen in de Wouden, voor het demonstreren van een 
Friese 'eigenheid' en met be trekking tot het aantoonbaar 
bezit van een nationale volksverhalenschat. Ret verzame
len is op zichzelf een cultuurverschijnsel dat als zodanig 
bestudeerd kan wordenY Ook de verzamelaars in op
dracht hebben opvattingen en een smaak die hun werk 
kleuren. En het ethos van de collectioneur. Zonder J aars
rna's gedrevenheid en interesse zouden we immers niet 
over zo'n rijkdom aan verhalenmateriaal beschikken zoals 
thans het geval is. Ik hoop hierboven duidelijk gemaakt te 
hebben dat de verzamelaar het zijne bijdroeg aan het 
sprookjesmateriaal in de maak. 

~ 

De oude kluis van het P.]. Meertens 
Instituut aan de Keizersgracht, waar de 
volksverhalencollectie bewaard werd. 
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Summary 

Fairy tales in the making 
From the practice of collector Dam Jaarsma 

Between 1965 and 1980, Dam Jaarsma (1914-1991) 
took down for the Bureau of Ethnology in Amster
dam over 16,000 folk narratives told by people from 
his home region, the Frisian Wouden or Walden. 
The J aarsma Collection is one of the largest and 
finest collections of traditional legends and folk tales 
in Europe. To get a proper appreciation of the fairy 
tales and other narratives included in the collection, 
it is necessary to know something about Jaarsma's 
methods of collection. This article provides inter
esting background on the collector, his interest in 
folk narratives, and the role of this 'amateur' folk
lorist in the production of folklore material, par
ticularly fairy tales, for the Bureau of Ethnology. 
J aarsma's first task was to collect legends, but soon 
his brief was extended to include fairy tales. This 
account of the quest for 'genuine' folk narratives, to 
be elicited from elderly people in rural areas 'before 
it was too late', also reveals interesting information 
about the collector himself and the folklorists who 
commissioned him. The Jaarsma Collection is not 
only representative of a particular story-telling tra
dition in the Frisian Walden, but also a 'cultural 
treasure', invested with meaning by interested par
ties at various levels. 
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