Een zoen voor Sneeuwwitje
Over de veranderlijkheid van sprookjes
TheoMeder

De titel van het symposium, dat bij de presentatie van het
sprookjeslexicon Van Aladdin tot Zwaan kleef aan' op 7
november 1997 te Amsterdam werd gehouden, luidde: 'Een
zoen voor Sneeuwwitje'. Deze titel kon nog weI enige
uitleg gebruiken. Er waren destijds al verschillende suggesties. Bijvoorbeeld: de organisatoren van het symposium willen - door middel van een kus - hun aanhankelijkheid voor het sprookje betonen. Sommigen gingen zelfs
een stap verder: het ging niet om een affectieve kus, maar
om een levenskus. Daarmee kussen de organisatoren het
sprookje wakker, of doen het opstaan uit de dood. Dat
deze interpretaties misschien mee-resoneerden in de titel
was aardig, maar dat was niet echt de bedoeling.
Waar gaat het dan weI om? Het gaat om de dynamiek
van het sprookje. In deze bijdrage zal - aanduidenderwijs
- de veranderlijkheid van het sprookje geschetst worden:
de mutaties en de bewerkingen, maar ook de folklorisering,
de commercialisering en de 'annexatie' door nieuwe media. De afgelopen tijd heb ik in mijn vrienden- en kennissenkring gevraagd hoe volgens hen het sprookje van Sneeuwwitje afloopt. 'De prins arriveert bij de glazen kist, en
dan ... ?' Het merendeel antwoordt dan: 'De prins geeft
Sneeuwwitje een kus, waarna zij bijkomt. Vervolgens gaat
zij met de prins mee en trouwt met hem.' Ik vermoed dat
dit antwoord overeenkomt met het beeld dat de meeste
mensen thans zullen hebben. Het beeld van de kus behoort tot onze gedeelde kennis; het beeld is als het ware
in ons collectieve geheugen gegrift.
Reclamemakers presenteren graag varia ties op collectief gefixeerde beelden. Zo ook bij het sprookje van Sneeuwwitje. In een Nederlandse tv-commercial uit 1995 ziet de
kijker in animatiebeelden de prins van zijn witte paard
stapp en. Sneeuwwitje ligt in een glazen kist opgebaard.
Rond de kist ziet de prins de zeven dwergen staan. Ze
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Dekker, Van der Kooi en Meder, 997.

hebben zichtbaar verdriet. De prins knielt voor de kist
om Sneeuwwitje wakker te kussen. Maar dan stoot hij zijn
hoofd wel zo on gena dig hard tegen het dichte glazen deksel, dat de barsten in de kist springen. De commentaarstem spreekt op jolige toon: 'Soms zit het mee, soms zit
het tegen. NOG-verzekeringen!'
In Antwerpen werd van 3 april tot 3 mei 1998 de musical Sneeuwwitje opgevoerd onder regie van Walter van de
Velde. De hoofdrol was weggelegd voor de in Vlaanderen
gevierde zangeres Sanne. Tijdens de repetities maakt Sanne
al bezwaar tegen de kus van de prins (gespeeld door Chris
van Tongelen) en eist wijzigingen in het script. Een kus is
een prive-aangelegenheid, meent de zangeres. Na enkele
voorstellingen houdt zij het voor gezien: op woensdag 8
april ontvlucht zij vroegtijdig de schouwburg. Sanne meldt
zich ziek, en haar plaats wordt tijdelijk in genom en door
haar understudy Kathleen Aerts, die geen moreel bezwaar
heeft tegen de kus. Enkele dagen later keert Sanne weer
terug als hoofdrolspeelster, waardoor de kus weer wordt
vervangen door een nauwelijks in beeld gebrachte handkus. Op 25 april valt Sanne met een dubbele hernia nogmaals uit en wordt weer vervangen door Kathleen Aerts.
In de Vlaamse media werd op de hele affaire tamelijk
verontwaardigd gereageerd. De algemene opinie is dat de
kus nu eenmaal van oudsher bij het sprookje hoort. Aile
keren dat de stand-in-Sneeuwwitje op de mond gekust
wordt, breekt er een luid applaus los in de Antwerpse
Koningin Elisabethzaal. 2
Tijdens het bezoek van het Nederlandse koninklijke
gezelschap aan Doesburg op 30 april 1998 ter gelegenheid van koninginnedag, bleek dat de gemeente een sprookjes-musical had laten schrijven. De musical werd door
kinderen opgevoerd. Op een gegeven ogenblik arriveerde
het gezelschap bij een glazen kist waar Sneeuwwitje in
lag. Aan de diverse prinsen in het gezelschap werd gevraagd wie haar wakker zou kussen. Uiteindelijk was het
prinsJohan Friso die zich met succes van deze taak kwijtte.
Telkens weer die kus. De vraag is waar die vandaan
komt? De gebroeders Grimm hebben met hun Kinderund Hausmiirchen een aanzienlijke invloed gehad op de
mondelinge overlevering (zo is er bijvoorbeeld nauwelijks
een mondeling opgetekende versie van de Bremer Stadsmuzikanten (AT 130) te vinden, die niet van de gebroeders
Grimm afhankelijk is 3). Maar een zoen voor 'Sneewittchen'
(AT 709) is er niet bij. Ik citeer de passage bij Grimm: 4
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Zangeres Sanne en de prins in de
VIaamse musical Sneeuwwitje. GVA-foto
Ludo Marien (Gazet van Antwerpen,
7 januari 1998).

A

De prins !rust Sneeuwwitje. De rol van
Sneeuwwitje wordt niet vertolkt door
zangeres Sanne, die weigerde te
!russen, maar door invalster Kathleen
Aerts. Foto Peter de Voecht (Gazet van
AntwC1pen, 10 januari 1998).
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Over deze affaire, die ook de VIaamse
journaals en praatprogramma's op
televisie heeft gehaald, zie men de
verslaggeving uit de Gazet van
Antwerpen: Van Doninck 1998a,
1~8b, '998c, '998d, 1998e; Cuyt
1998; en Van Paeschen 1998.
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Uther '993, 89- 104.
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Citaat naar Grimm 1980, deel " 277.

Es geschah aber, daft ein Kiinigssohn in den Wald geriet und zu
dem Zwergenhaus kam, da zu ubernachten. Er sah auf dem
Berg den Sarg, und das schiine Sneewittchen darin, und las,
was mit golden en Buchstaben daraufgeschrieben war. Da sprach
er zu den Zwergen: 'Laftt mir den Sarg, ich will euch geben,
was ihr dafiir haben wollt. ' Aber die Zwerge antworteten: 'Wir
geben ihn nicht um alles Gold in der Welt.' Da sprach er: 'So
schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Sneewittchen
zu sehen, ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. '
Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleiden
mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Kiinigssohn lieft ihn
nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da
geschah es, daft sie uber einen Strauch stolperten, und von dem
Schuttern fuhr der giftige Apjelgriitz, den Sneewittchen abgebissen
hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so iiffnete es die Augen,
hob den Deckel vom Sarg in die Hohe und rich tete sich auf,
und war wieder lebendig.

....
Chris van Tongelen en Kathleen Aerts
als de prins en Sneeuwwitje in de
Vlaamse musical Sneeuwwitje. Foto
Peter de Voecht (Gazet van Antwerpen,
'0 januari '998).

Bij de gebroeders Grimm schiet het stuk appel dus uit
Sneeuwwitjes keel, zodra de kist schudt. De Grimm-versie van een sprookje wordt vaak aangezien voor de standaardversie van een bepaald sprookje; deze gedachte heeft zelfs
- ten onrechte - bij sommige interpretatoren van sprookjes postgevat. 5 Maar er is niet een goede lezing van bijvoorbeeld Roodkapje. Er zijn talloze Roodkapje-varianten, zowel in de mondelinge als in de schriftelijke overlevering. De Roodkapje van Perrault is ietwat anders dan
de Roodkapje van de gebroeders Grimm - althans waar
het 't slot betreft. Bij Grimm wordt Roodkapje heelhuids
uit de buik van de wolf gered, maar bij Perrault wordt
Roodkapje voor eens en altijd opgevreten. 6

Sneeuwwitje en Snow White
De gebroeders Grimm geven doorgaans maar een bepaalde
versie van een sprookje, dat in de mondelinge overlevering allerlei variaties kan hebben. Sterker nog: zij geven
niet zelden een door hen literair fraai bijgeschaafde
contaminatie van sprookjesversies weer. Dat geldt ook voor
hun 'Sneewittchen', die uiteindelijk werd samengesteld
uit een drietal versies: die van Marie Hassenpflug uit Kassel,
Ferdinand Siebert uit Treysa en Heinrich Leopold Stein
uit Frankfurt am Main.7 In nog een andere variant die de
gebroeders Grimm kenden, neemt de prins de dode Sneeuw-
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Hierover ookJones '990, 37.
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Zie Dekker en Meder in het lemma
'Roodkapje' in Dekker, Van der Kooi
en Meder '997, 308-312.

7
Grimm '980, deel3, 465. Zie over het
aandeel van de vertellers en de inbreng
van de gebroeders Grimm ook Ruf
'995, '9 e.v.

witje mee naar zijn kasteel en legt haar op een bed. De
dienaar die over haar lichaam moet waken, geeft haar in
een boze bui een klap op de rug ... Waarna de giftige appel
uit haar keel schiet. 8
Een van de oudst bekende Sneeuwwitje-vertellingen
treffen we aan bij Giambattista Basile, in zijn Pentamerone
uit de jaren 1634-1636.9 Het meisje heet hier Lisa en zij
geraakt in een dodelijke slaap als er een fatale kam in haar
haar achterblijft. Zij wordt in een kamer bijgezet in zeven
(sic!) kristallen kisten. Zij ontwaakt uiteindelijk weer als
een afgunstige en kwaadaardige tante het meisje aan haar
haren uit de kist trekt, waardoor de kam uit haar kapsel
valt. Er lijkt in de oudere vertellingen, kortom, steeds een
zeker geweld te pas te moeten komen aan het laten ontwaken van het slachtoffer: aan de haren trekken, schokken met de kist, een klap op de rug. Het is allemaal weinig romantisch.
Dat moet Walt Disney ook gevonden hebben. Of we
het nu willen of niet: de manier waarop het sprookje van
Sneeuwwitje thans in de herinnering van velen voortleeft,
is sterk beinvloed door de avondvullende tekenfilm Snow
White and the Seven Dwaifs, die Walt Disney in 1937 voor
het eerst uitbracht, en die nadien met tussenpozen weer
in de bioscopen in roulatie is gebracht (en die sinds 1994
ook op video 'O te verkrijgen is). Ten opzichte van het
Grimm-sprookje, dat door Disney als basis is gebruikt,
onderkennen we in Snow White een drietal bewerkingstendensen die zouden kunnen worden gekarakteriseerd
als: humor, burgerdeugd en romantiek.
De humor schuilt bovenal in de uitwerking van de karakters van de zeven dwergen, die in Disneys Snow White
allemaal een sprekende naam en navenant gedrag toebedeeld krijgen: Doc, Happy, Grumpy, Sneezy, Bashful, Sleepy
en Dopey. De projectie van burgerdeugden als reinheid
en opgeruimdheid treffen we in de film vooral aan in de
scenes in het dwergenhuisje. Zodra Sneeuwwitje - nota
bene een prinses! - het huisje van de mannetjes in wanorde aantreft, begint zij er ongevraagd het huishouden te
bestieren (zoals het een vrouw in het ideaalbeeld van de
jaren dertig betaamde). I I Zij ontpopt zich in een mum
van tijd tot een keukenprinses en zingende huisvrouw, die
geobsedeerd blijkt door nijver was-, poets- en veegwerk,
en een fixatie heeft voor hygiene. Niet in de laatste plaats
omdat zij allemaal een beetje verliefd op haar zijn, laten
de dwergen zich binnen de kortste keren door Sneeuw-
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Sneeuwwitje in Disneyland Parijs in
een advertentie van Oad Reizen
(A/gemeen Dagb/ad, 6 juni 1998)
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Grimm 1980, dee! 3, 99-102; Bolte en
Polfvka 1937', dee! 1,452. Voor meer
variaties zie Bolte en Polfvka 1937',
dee! 1,45°-464. Eerder verscheen al
een overzicht van vele versies in

Boklen '910-'9'5. Zie ook nogJones
1983 en '990. Om enkele voorbee!den
van varianten uit de internationale
Sneeuwwitje-traditie te noemen:
Sneeuwwitje wordt soms niet bedreigd
door haar stiefmoeder, maar door haar
echte moeder of haar zusters. De
toverspiege! is soms een hond die
Spiegel heet en antwoord geeft. De
stiefmoeder vraagt steeds om een
bewijs voor Sneeuwwitjes dood, maar
dat kan van alles zijn: lever, longen,
hart, de bloeddoordrenkte jurk en ze!fs
een flesje bloed met een kleine teen of
pink als kurk. De heldin kan onderdak
krijgen bij dwergen, maar het kan ook
bij rovers zijn, of een mensenetende
reus. De stiefmoeder kan Sneeuwwitje
met allerlei betoverde of vergiftigde
voorwerpen verleiden en dod en:
rijgkoord, keurslijf, appel, kam,
slaapspe!d, ring, jurk, muiltjes. De kist
kan van glas zijn, maar ook van zilver
of goud; de kist wordt soms te water
gelaten en drijft weg. Voor straf kan de
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Sneeuwwitje in de Efteling.

witje domineren en bemoederen. Voor ze het weten worden de kleine mannetjes op tijd naar bed gestuurd, omdat
ze de volgende ochtend weer vroeg op moeten. Tot slot
de romantiek: Sneeuwwitje heeft in een van de eerste scenes van de film al een ontmoeting met haar uitverkoren
prins op het witte paard, die haar liefdevol toezingt. Als
zij in haar glazen kist ligt, ontwaakt zij door een kus van
haar prins. Dit motief he eft Disney kennelijk ontleend
aan het sprookje van Doornroosje (AT 410), waarin de
prins de slapende schoonheid na honderd jaar wakker kust.
Dit motief appelleert ontegenzeggelijk meer aan gevoel
voor romantiek dan de prozalsche val van de kist.
De invloed van Disneys Snow White is niet alleen merkbaar in de mondelinge overlevering,12 maar ook in latere
schriftelijke en literaire versies. Bezien we eerst een tweetal schriftelijke versies die zijn genoteerd ten behoeve van
het Nederlandse sprookjespark De Efteling. Op 31 mei
1952 werd in recreatiepark De Efteling in het Brabantse
Kaatsheuvel een sprookjesbos geopend naar een ontwerp
van de bekende schilder-tekenaar Anton Pieck. (Walt Disney
is er overigens nog inspiratie komen opdoen voor zijn te
bouwen Disneyland. 13 ) In 1962 wijdde Bob Venmans een
boekje aan het tienjarig bestaan 'met 14 voorleessprookjes,
36 illustraties van Anton Pieck en vele foto's'. Het voorleessprookje van Sneeuwwitje staat op dat moment nog erg in
de traditie van de gebroeders Grimm.14 Invloed van de
Disney-versie is nog niet aantoonbaar.
Anders is dat gesteld met de versie die Martine Bijl
opschreef voor het nieuwe sprookjesboek van De Efteling
in kleurendruk. 1 5 Ditmaal wordt veel meer het verhaal-

stiefmoeder zich dooddansen in
roodgloeiende schoen en, maar het kan
ook dat zij tot de brandstapel of de
spijkerton wordt veroordeeld.
9
Basile 1909, deel I, 347-356. Dat de
Siegfried-sage de oudste bron zou zijn
waarin de Sneeuwwitje-stof te vinden
is, wordt thans door onder andere
Liungman van de hand gewezen. Hij
veronderstelt dat het sprookje zijn
oorsprong in Italie heeft gevonden. De
oudste verwerking van de sprookjesstof
zouden we aantreffen in CymbeJine
(1610) van Shakespeare. In CymbeJine
is het prinses Imogen die gedood moet
worden, maar die van dienaar Pisanio
de gelegenheid krijgt om te vluchten.
Imogen verkleedt zich als man en
vindt elders onderdak. Imogen wordt
vergiftigd maar ontwaakt weer uit haar
schijndood. Elementen als de
toverspiegel, afgunst omwille van de
schoonheid, een glazen kist en een
huwelijk aan het eind ontbreken. Zie
Shakespeare 1968. Editeur Maxwell is
niet overtuigd van het sprookje als
bron: 'The analogue that most readily
comes to our minds for Imogen and
the stepmother is the story of Snow
White [... ] but no evidence has been
found that this tale was known in
England in Shakespeare's day' (p. xxii).
Jones 1990, 83-84 acht de parallellen
interessant, maar betrekt Shakespeare
verder niet in zijn studie. E. MoserRath denkt als bron voor Cymbeline
eerder aan de Decamerone of het
volksboek van Frederyke ofJennen
(Enzyklopiidie des Miirchens, 3, kol. 192193)' Liungman ziet CymbeJine eerder
als een bewijs voor het bestaan van het
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Sneeuwwitje afgebeeld door Anton
Pieck (uit het boek Sprookjes van de
Efteling).

stramien gevolgd dat door Disney is uitgezet. Enkele details bewijzen dat: de dwergen werken nu in de diamantmijn, en het lied dat zij zingen, met hak-geluiden ('Van
tik tik tik, van tak tak tak') en de uitroep 'Reho', is duidelijk ontleend aan de Disneyfilm. Ook de naamgeving van
de dwergen is gebaseerd op de film, waarschijnlijk op de
Amerikaanse versie. In de versie van De Efteling heten ze
achtereenvolgens: Proffie, Vrolijk, Mopperpot, Ratsjie,
Sloompie, Slapie en Gekkie. Verder is de achtervolging
van de boze stiefmoeder door de dwergen, alsmede haar
val in het ravijn uit de Disneyfilm afkomstig. Wellijkt de
vertelster te hechten aan het Grimm-slot waarin de doodskist
valt en het stuk appel uit Sneeuwwitjes keel schiet.
ToenJules Deelder in 1996 zijn toneelstuk Sneeuwwiije
schreef, heeft hij volkomen op zijn geheugen vertrouwd:
'Mijn uitgangspunt was het verhaal zoals het mij voor de
geest stond, mijn herinnering. Daar heb ik uit geput. Ik
heb ooit de oorspronkelijke versie van de gebroeders Grimm
gelezen en ik ken natuurlijk de Walt Disney-versie, maar
ik ben niets gaan herlezen. Dus in mijn interpretatie zullen de invloeden van de ene en van de andere versie aan te
wijzen zijn.'16 Er zitten inderdaad onmiskenbaar Grimmelementen in het stuk, maar verwijzingen naar de Disneyversie domineren. En dus ontwaakt Sneeuwwitje door een
kus.
Vertellers en publiek zijn regelmatig conservatief waar
het versies van een verhaal betreft: velen geven de voorkeur aan een bepaalde versie - bijvoorbeeld: die zij vroeger als kind het eerst gehoord of gelezen hebben, of die
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sprookje en veronderstelt dat het
sprookje zelf uit de (late) middeleeuwen stamt. Zie Liungman 1961, 198201. Zie ook nog Scherf 1995, deel2,
112 7- I 133. Andere versies die aan die
van de gebroeders Grimm voorafgaan
zijn Richilde (1782-1786) vanJ.K.A.
Muslius en het toneelstuk Schneewittchen (1808) van Albert Ludwig
Grimm. Zie Ruf 1995, 33-39. Ruf
veronderstelt overigens dat het
sprookje van Sneeuwwitje is opgebouwd uit (tamelijk disparate) gegeyens uit de geschiedenis van Lohr en
het aldaar regerende gravengeslacht
Rieneck (62 e.v.). Zijn betoog overtuigt op dit punt echter geenszins.
10
Zie hierover ook Spaink 1994. Spaink
noemt de Disney-versie overigens een
sprokkelsprookje vanwege de
vermenging van sprookjeselementen.
I I

De heldinnen zijn bij Disney nog vele
malen 'braver' dan bij de gebroeders
Grimm, zo heeft Stone vastgesteld,
terwijl de Amerikaanse mondelinge
traditie beslist ook de nodige 'stoere'
heldinnen kent. Zie Stone 1975.
12
Die invloed van Disney komt aileen
naar voren in mijn recente enquete,
niet in de oudere optekeningen uit de
mondelinge overlevering. De oogst uit
het veri eden is overigens mager:
Sinninghe noemt een N ederlandse
versie van het sprookje in de collectie
Boekenoogen, maar deze is tot op
heden niet traceerbaar gebleken in het
archief van het Meertens Instituut. Zie

de meeste indruk heeft gemaakt, die het meeste appelleert
aan hun gevoel voor esthetica, die naar hun gevoel de
meeste logica bevat (of juist niet), of die naar hun smaak
een bepaalde morele boodschap het treffendst illustreert.
In hun ogen kan een bepaalde versie van een verhaal fout
zijn, en een andere goed. In het volksverhaal-onderzoek
is juist de veranderlijkheid van verhalen en sprookjes een
centraal gegeven. Er zijn geen goede of foute versies: elke
realisatie van een sprookje is er een binnen het dynamische proces van vertellen. In tegenstelling tot moderne
litera ire teksten (die, eenmaal gedrukt, statisch van vorm
en inhoud blijven) is het mondelinge vertelgoed steeds
aan verandering onderhevig. Die verandering hoeft niet
altijd haar oorzaak te hebben in de mondelinge overlevering zelf. De schriftelijke overlevering van verhalen in
almanakken, kluchtboeken, tijdschriften, kranten of centsprenten kan haar invloed doen gelden op de mondelinge
overlevering. En ook de modernere media zijn een factor
van belang: een avondvullende tekenfilm kan beslist een
andere draai aan een sprookje geven. De invloed van de
moderne media - zoals cassette, cd, theater, film, televisie
en ook internet - op bepaalde sprookjestypen is soms zelfs
zo groot, dat zij de overlevering domineren. Wie van ons
he eft een sprookje als Sneeuwwitje nog uit het blote hoofd
verteld gekregen? De wijze van overlevering doet anderzijds niets af aan de populariteit van bepaalde sprookjes.
Sterker nog: mod erne media kunnen een grote rol spelen
in de verspreiding en de populariteit van sprookjes. In
een onderzoek uit 1995 onder Duitse jongeren staat Sneeuwwitje op de eerste plaats in de Top Tien van bekende
sprookjes. Bij meisjes staat Sneeuwwitje ook nog eens in
de Top Drie van de lievelingssprookjes. 17
Het sprookje is aan verandering onderhevig. Er zijn
vertellers en ook auteurs die bewust veranderingen aanbrengen, en niet aIleen maar om te parodieren of te ironisereno Zo maakte Wim Hofman in zijn meermaals bekroonde Zwart als inkt (1997) van het Sneeuwwitje-verhaal een indringend en tamelijk gruwelijk kinderboek, goeddeels gei"nspireerd op de Grimm-versie. 18 De Sneeuwwitje
die Deelder maakte voor het Rotterdamse Jeugdtheater
Hofplein is al evenmin een parodie, maar (net als die van
Hofman) een versie van de vertelling die aangepast is aan
deze tijd. Het enige dat wit is aan Sneeuwwitje is haar
jurk - de rol wordt vertolkt door een zwart meisje, en ook
de boze stiefmoeder is zwart. De prins die haar komt
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Sinninghe '943,23. Van der Kooi
1984 noemt geen enkele Friese variant
(AT 709). De Meyer 1968, 85 noemt
voor Vlaanderen acht versies van
Sneeuwwitje.
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Wennekes 1996. Disneyland te
Anaheim bij Los Angeles opende in
1955 de poorten; Enzyklopadie des
Marchens 9, kol. 285.
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Venmans 1962, '70-'76. Wel is de
driedubbele moordpoging hier
teruggebracht tot de ene poging met
de appel, en zijn de gruwelijke
elementen van het kannibalisme en de
gloeiende schoenen afwezig (met het
oog op de tere kinderziel?). Aan het
slot wordt de ijdelheid van de boze
stiefmoeder ditmaal gebroken met een
vernederende straf: haar haren worden
afgeknipt en zij moet gehuld in
lompen het vuilste stalwerk opknappen. De toverspiegel mag men nog
slechts vragen wie de lelijkste in het
land is, en hij zal anrwoorden: de
werkmeid in de stal.
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Bijl 1978,67-75. Overigens zij
opgemerkt dat de Efteling-sprookjes
ook op Internet zijn gepubliceerd,
maar hier he eft men weer voornamelijk Grimm kort naverteld (http://
www.efteling.nllefteling/hecparkl
boek.html).
16
Koster 1996.
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Richter '995, 6-7. De anrwoorden van
de smdenten uit Bremen resulteerden
in de volgende Top Tien: I. Sneeuwwitje; 2. Hans en Grietje; 3. Assepoester; 4. Roodkapje; 5. Doornroosje; 6.
De kikkerkoning; 7. Het dappere
kleermakertje; 8. Vrouw Holle; 9.
Rapunzel; 10. De wolf en de zeven
geitjes. De Top Drie van lievelingssprookjes van meisjes is: I. Assepoester; 2. Doornroosje; 3. Sneeuwwitje.
De Top Drie van lievelingssprookjes
van jongens is: I. Hans en Grietje; 2.
Het dappere kleermakertje; 3. De
gelaarsde kat. Een ander interessant
resultaat uit de enquete is wat gewone
vertellers/luisteraars als sprookjes
aanmerken. Als sprookjes worden ook
aangemerkt: Alice in Wonderland, Max
en Moritz, Nils Holgersson, Peter
Pan, Pinokkio, De Hobbit en In de Ban
van de Ring.
18
Hofman '997. Sneeuwwitjes rivale is
bij hem echter niet de stiefmoeder,

wakker kussen is blank, en lijkt overigens als twee druppels water op een jonge Jules Deelder. Helemaal aan het
eind van het verhaal, wanneer alles goed is afgelopen,
duikt de schim van de inmiddels gedode, heksachtige stiefmoeder nog eenmaal in de zaal op en krijst: 'Denk maar
niet dat hiermee alle kwaad uit de wereld verdwenen is!'
Dit zijn enkele van de moderniseringen die Deelder heeft
aangebracht, in een multiculturele samenleving waarin de
nadruk op het mooie blanke huidje van de heldin al gauw
verdacht begint te klinken, en waarin een volmaakte happy
ending zonder een cynische kanttekening al snel als onwerkelijk wordt ervaren.
En zo kunnen we weI vaker vaststellen dat iedere tijd
het verhaal krijgt dat hij verdient. Dat is niet bedoeld als
een waardeoordeel, maar louter als constatering. En naast
de tijd spelen natuurlijk ook de persoonlijkheid van de
verteller, de sam ens telling van het publiek en de esthetica
van de verzamelaar een ro1. De gebroeders Grimm schuwden
het gruwelijke detail niet. Zij vertellen hoe de boze stiefmoeder l9 aan de jager opdracht geeft om Sneeuwwitje in
het bos te vermoorden. Als bewijs moet de jager de lever
en de longen van het meisje meebrengen. In het bos krijgt
de jager echter medelijden met de smekende Sneeuwwitje,
en hij geeft haar de gelegenheid om te vluchten. Als 'bewijs' brengt de jager de longen en de lever van een jong
wild zwijn naar de koningin. De boze stiefmoeder laat de
kok de ingewanden bereiden, waarna zij ze opeet. Aan het
slot van de vertelling krijgt de stiefmoeder haar gerechte
straf: op het huwelijksfeest staan voor haar een paar ijzeren pantoffels op het vuur. De koningin krijgt de roodgloeiende schoen en aan haar voeten en ze danst daarna
net zo lang tot zij er dood bij neervalt. De elementen van
het kannibalisme en de marteldood zijn door latere vertellers doorgaans weggewerkt, kennelijk rekening houdend
met de teerheid van de kinderzie1. Maar de jeugd van
vandaag is wel wat gewend, en Deelder schrikt er niet
voor terug om de boze stiefmoeder op het toneel een hart
te laten verorberen - weI overigens overduidelijk een roze
hart van marsepein. Bij Hofman mag de koningin zich
weer dooddansen in haar gloeiende schoenen.
Sinds het bestaan van het volksverhaalonderzoek krijgt
ook elke tijd de sprookjesinterpretatie die hij verdient. Zo
heeft men bijvoorbeeld gemeend dat achter Sneeuwwitje
een natuurmythologie schuilging. 20 De Freudianen hebben gewezen op een (veelallatent aanwezig) incestmotief

....
Sneeuwwitje bij hetJeugdtheater
Hofplein te Rotterdam. Script: Jules
Deelder. Regie: Louis Lemaire. In de
hoofdrollen Kizzy dos Santos Cid als
Sneeuwwitje en Gwendolyn Maduro
als de boze stiefmoeder.

maar haar eigen moeder, die haar
echtgenoot in de oorlog heeft
veri oren. Sneeuwwitje onrwaakt
ditmaal '!liet door een kus: 'De kist
kwam met een kJap neer en het glazen
deksel schoof weg, viel in duizend
scherfjes. Sneeuwwitje knipperde met
haar ogen en zag de prins verbaasd
naar haar kijken.' (p. 175) Wei bevat
de tekst een toespeling op de kns:
"'Was je niet dood," zei de prins, "ik
zou je kussen.''' (p. 173)
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In sommige versies betreft het de
natuurlijke moeder; zie ook Bolte en
Polivka 1937, deel 1,450 en Ruf 1995,
4 2 -43.
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Hierover Piccardt en Schultink z.j.:
Sneeuwwitje is dan de maan (maan-
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en op het proces van seksuele rijping en volwassenwording
dat de heldin doormaakt. 2I De vrees van de ouder om in
aantrekkelijkheid te worden overtroefd door het kind, is
voer voor psychologen. Bettelheim wijst erop dat, waar
een incestueuze belangstelling van de (stief)vader voor de
(stief)dochter in veel versies aan de fantasie van de luisteraar wordt overgelaten, er ook enkele versies bestaan waarin
die evident is. Een minder vergaande interpretatie vat het
sprookje op als het relaas van een psychische ontwikkeling. De situatie van competitie en jaloezie ontstaat als
een narcistische moederfiguur merkt dat het opgroeien
van een dochter impliceert dat zij zelf steeds ouder (en
onaantrekkelijker) wordt. Elders groeit de dochter verder
op en leert de verantwoordelijkheden voor een huishouden kennen. De moederfiguur poogt haar ontwikkeling
tot puber en volwassene te dwarsbomen door haar te verleiden met fatale schoonheidsmiddelen waarvoor het meisje
nu interesse heeft ontwikkeld (het keurslijf, de kam). Ook

~

'Spiegeltje spiegeltje aan de wand .. .'
Advertentie van de Nederlandse
Brandwondenstichting (Algemeen
Dagblad, 25 oktober 1997).

godin Freya), de stiefmoeder is de zon,
en de zeven dwergen zijn de zeven
dagen van de week. De onderliggende
mythe zou het verhaal vertellen over
de strijd van de zon tegen de maan: de
zon denkt aan het einde van de
maandcyclus ten onrechte te hebben
gezegevierd. De interpretatie is
gebaseerd op een lang niet in aIle
versies voorkomend detail uit het
Grimm-sprookje: de kleursymboliek
van wit, rood en zwart. Deze kleuren
zouden bij uitstek de verschillende
stadia van de maan verbeelden.
21
Zie Bettelheim 1977, 194-215; ook
Jones 1990, bijv. 39 en 76. Jones vat de
vertelling op als 'a basic childhood
text, designed to anticipate and
alleviate anxieties, fears, and difficulties that typically accompany the
complex process of maturation' (p. 37).

de derde verleiding - de appel - is een symbool van seksualiteit en verlies van onschuld (vergelijk Adam en Eva).
Sneeuwwitjes jeugd sterft nu: zij heeft de seksuele volwassenheid bereikt en is spoedig onafhankelijk en rijp om te
trouwen met een passende partner. Een dergelijke interpretatie is uiteraard aIleen acceptabel als men gelooft dat
sprookjes - bewust of onbewust - spiegels zijn van de
dynamiek van de menselijke psyche. Bengt Holbek merkt
over zulk soort Freudiaanse interpretaties van Sneeuwwitje op dat 'the strength of their arguments hinges on
the strength of the Freudian conception of the mind, not
on the analysis of the texts themselves'.22 Holbeks kritiek
richt zich onder meer op J.F.G. Duff die de dwergen fallisch
opvat en hun huisje interpreteert als de schede van Sneeuwwitje. Zelf zou Sneeuwwitje gebukt gaan onder een Oedipuscomplex, dat zich zou concretiseren in een latent verlangen naar seks met haar vader.23
Sneeuwwitje kan ook uitgelegd worden als een verslag
van een initiatieritueel. 24 Op een dieper niveau, zo luidt
de antropologische theorie, doet het sprookje van Sneeuwwitje verslag van een dergelijk ritueel. De heldin maakt in
feite een overgang door van kind naar volwassene. Zij
doorloopt de vaste stadia van een overgangsrite (rite de
passage): ze neemt afscheid van haar kindheid als zij het
bos in gaat (phase of separation), maakt een periode van
afzondering en inwijding door bij de dwergen (phase of
/iminality), en keert tens lotte terug als volwassene na ontwaakt te zijn uit de glazen kist (phase of reincorporation and
rebirth). In 'primitieve' culturen worden deze stadia van
afscheid, afzondering/inwijding en terugkeer met de nodige rituele symboliek lijfelijk doorlopen. In latere cultuurfasen kan het vertellen van en luisteren naar het sprookje
in feite dienst do en als initiatierite.
De historisch-sociologen hebben in Sneeuwwitje een
narratieve problematisering van de kwetsbare stiefverhoudingen gezien. 25 Vanuit deze historisch-sociologische invalshoek wordt erop gewezen dat stiefverhoudingen in
het verleden kwetsbaar waren. De slechte verhouding tussen stiefrnoeder en stiefdochter is in feite geworteld in de
historische realiteit van de pre-industriele samenleving.
De problemen liggen onder meer op het erfrechtelijke,
sociale en affectieve vlak (voorliefde van de moeder voor
de eigen kinderen ten nadele van de stiefkinderen). In het
sprookje wordt dus in zekere zin een reeel probleem narratief
uitgewerkt en uitvergroot. Ondanks aIle variatie vertoont
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Zie Holbek '987, 276.

23
Holbek '987, 275.
24
Zie Girardot '977. Voor kritiek zie
Jones '979 en de respons van Girardot
'979·
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Zie Clerkx '992, 94-II4.

het sprookje van Sneeuwwitje toch wel vaak hetzelfde conflict: de rivaliteit die de (stief)moeder ertoe brengt haar
(stief)dochter naar het leven te staan, alsmede de vrees
van de ouder om in aantrekkelijkheid te worden overtroefd door het kind. Sneeuwwitje is voorts op een elementair niveau een moralistisch verhaal dat waarschuwt
tegen destructieve krachten als trots, jaloezie en egolsme.
Ret sprookje verhaalt van de triomf die wordt behaald
over deze kwaadaardige karaktereigenschappen.

...
Twee strips van Toon van Driel uit de
reeks Stamgasten met sprookjes als
onderwerp (Algemeen Dagblad, 27
december 1996 en 14 februari 1998).

Het voortleven van het sprookje

Toen de gebroeders Grimm begin negentiende eeuw sprookjes gingen verzamelen, meenden ze dat het 'vijf voor twaalf'
was. 26 De vertellers zouden spoedig uitgestorven zijn. In
1893 deed in ons land de Neerlandicus G.J. Boekenoogen
een nationale oproep, nog steeds vanuit dezelfde gedachte.
In het tijdschrift Volkskunde formuleerde hij het aldus:
'Daarom doe ik een beroep op de bereidwilligheid van
ieder, die zich nog rijmen, spelen en sprookjes herinnert,
of die in de gelegenheid is, ze in zijne omgeving te verzamelen. Ret is hoog tijd, dat ze opgeteekend worden; over
enkele jaren is wellicht veel verloren van wat nu nog bekend is.'27 Voor Boekenoogen was de 'vijf voor twaalf'gedachte nog steeds actueel. Na de Tweede Wereldoorlog
bleek het sprookjesgenre nog steeds niet verdwenen te
zijn, zoals succesvolle verzamelaars als Dam Jaarsma en
Ype Poortinga in de jaren zestig en zeventig van deze
eeuw hebben aangetoond - al waren zij geen getuige meer
van een levende vertelcultuur. 28 En nag steeds, in de jaren negentig, zijn er verhalenvertellers te vinden die sprookjes, wortelend in de mondelinge overlevering, weten te
vertellen.
Ret sprookje wordt al zo'n honderdvijftig jaar op steryen na dood verklaard. Ret wordt langzamerhand tijd om
deze gedachte los te laten en vast te stellen dat het sprookje

26
Zie hierover ook de bijdrage van Van
der Kooi in deze bundel.

27
Boekenoogen 1893, 152.

28
Zie hierover ook de bijdragen van
Dekker, Van der Kooi en Venbrux
alhier.

nog altijd leeft, dat wil zeggen als verhaal in de verschillende media. Toegegeven: miss chien neemt de totale hoeveelheid gekende sprookjes wel af. Er lijkt zich een zekere
canonvorming af te tekenen. Iedereen kan Hans en Grietje
(AT 327A) navertellen, maar wie vertelt zander haperen
het sprookje van de Magische vlucht (AT 313), of de Drakendoder (AT 300)? Toegegeven: in de mondelinge overlevering worden steeds minder sprookjes verteld. En: het
sprookjesgenre lijkt meer en meer naar de kinderkamer af
te glijden. Niettemin leeft het sprookje, en wie erop gaat
letten komt ze overal weer tegen: in sprookjes- en kinderboeken uiteraard, in sprookjesparken als de Efteling en
Disneyland Parijs, in de lokale toeristenindustrie, in de
reclame, in strips en cartoons, in optochten, op ansichtkaarten, op de kinderpostzegels, in gezelschapsspelen als
het sprookjeskwartet en het bordspel Sprookjesland, in moppen zaals Roodkapje- en Sneeuwwitje-moppen, in literaire parodieen als De pitbull en de zeven geitjes 29 en ga za
maar door. Meer dan we soms beseffen wordt er in het
dagelijkse leven een beroep gedaan op onze collectieve
kennis van sprookjes.
Vroeger was het sprookje ook een geaccepteerd genre
voor volwassenen. Thans lijkt het een kindergenre. Maar
vergeet niet: tegenwoordig is het sprookje bedoeld om als
kind mee kennis te maken, om vervolgens die kennis voor
de rest van het leven met zich mee te dragen. Sprookjes
behoren als het ware tot de opvoeding. Want ook d~ volwassene wordt op zijn sprookjeskennis aangesproken. Jules
Deelder schreef zijn Sneeuwwitje nadrukkelijk voor kinderen en volwassenen. De afgelopen jaren werd het thema
van het sprookje van de Kikkerkoning onder andere gebruikt voor reclames voor het pepdrankje Red Bull, voor
een laptop van Compaq en voor Cup-a-Soup. De reclames richtten zich niet op kinderen, maar op consumenten
uit de doelgroep van pubers en volwassenen, die de variaties op het thema geacht worden te herkennen en te apprecieren.

29
Zie Meyles 1991. Een parodie op het
Sneeuwwitje-sprookje vinden we op
p. 19-25. Ook hier komt het motief
van de kus naar voren: 'Het leger van
hulpverleners kwam sne! op gang. De
eerste die aanklopte, gaf zich uit voor
prins. Hij beweerde dat Sneeuwwitje
zou ontwaken als hij haar kussen
mocht' (p. 24).

Het sprookje leeft, en bij uitbreiding kan zeer beslist
ook gezegd worden: het volksverhaalleeft. Waar traditionele genres als het sprookje en de sage althans in de mondelinge overlevering aan importantie hebben ingeboet, is
hun plaats ingenomen door bloeiende moderne genres als
de mop en de urban legend, ook weI aangeduid als BroodjeAap-verhaal. Binnen het brede genre van het sprookje
onderscheiden we weer sub genres als diersprookje, wondersprookje, novellesprookje en grappig sprookje. Moppen
liggen in zeker opzicht in het verlengde van het grappige
sprookje. Werd in de traditionele vertellingen nog gespot
met de domheid van inwoners van Kampen en Dokkum,
tegenwoordig zijn daar de Belgen (en de blondjes) voor in
de plaats gekomen. De traditionele sagen die handelen
over toverij, hekserij en spokerij hebben hun opvolgers
gekregen in moderne sagen over orgaandiefstal, magnetrons
en cirkels in het graan. Dat er tegenwoordig minder verhalen worden verteld, is niet juist: er worden aIleen ook
veel andere verhalen verteld.

Roodkapje in de Volksverhalenbank: een voorbeeld
Er valt derhalve nog veel te onderzoeken aan sprookjes,
en aan volksverhalen in het algemeen. Een van de interessante aspecten is de reeds genoemde dynamiek van verhalen: de veranderingsprocessen die verhalen doormaken door
de tijd heen. Maar ook de veranderingen die verhalen
ondergaan in het hoofd en in de mond van verschillende
vertellers. Om die dynamiek te kunnen blootleggen heeft
men allerlei versies van verhalen nodig die men naast elkaar kan leggen. Door vergelijking komen de verschillen
immers het duidelijkst naar voren. Hiertoe kan de Nederlandse Volksverhalenbank, de database met volksverhalen
van het Meertens Instituut, goede diensten bewijzen. Die
bank is drie jaar geleden opgezet met een heel praktisch
doel voor ogen: het op een geavanceerde manier beheren
en ontsluiten van de collecties die het Meertens Instituut
bezit of verwerft. Nu de databank gevuld raakt, begint hij
meer en meer zijn diensten te bewijzen als onderzoeksinstrument. De databank is van meet af aan niet bedoeld
als een elektronische variant op de fichesbak met louter
losse verhaaltjes. De complete verhalen komen weI in de
database terecht, maar altijd gekoppeld aan noodzakelijke
basisinformatie rond het verhaal: wie is de verteller en
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Ret opschrift luidt: '] e hoeft de
nieuwe LTE 5000 niet te kussen voor
de gewenste gedaanteverwisseling'.
Ret betreft een reclame voor een
Compaq multifunctionele notebook
pc. Bron: Algemeen Dagblad,
16 november 1995.

wat weten we van hem of haar? Waar is het verhaal verteld en wanneer? Is er sprake van een schriftelijke of een
mondelinge bron? Is het verhaal een literaire tekst? Tot
welk sub genre wordt het verhaal gerekend? Wie heeft het
verhaal opgetekend en in welke taal of dialect? Tot welk
verhaaltype behoort deze vertelling volgens de internationale
en nationale volksverhalencatalogi? Verder wordt elk verhaal
steeds voorzien van relevante trefwoorden, een namenregister en een korte samenvatting. Op al deze aspecten
kan men in de Volksverhalenbank zoeken, en ook op allerlei
combinaties van gegevens. Bij sommige verhalen worden
ook nog digitale afbeeldingen bewaard, en geluids- of filmfragmenten. Tot slot ligt het in de bedoeling de Volksverhalenbank te voorzien van elektronische versies van de typencatalogi van Aarne en Thompson, Van der Kooi, Sinninghe
en Brunvand)O Ook de sprookjesbundels van Grimm en
Perrault staan erin opgenomen in hun oorspronkelijke
taal. Tussen al deze bestanden kan geschakeld worden.
Op de vertellerspagina kan men met een druk op de knop
iemands hele (opgetekende) repertoire opvragen. In de
catalogus van Aarne-Thompson kan men bij AT 901, Taming
of the Shrew, met een druk op de knop de Nederlandse
versies opvragen. Tot het grote voordeel van deze database behoren de vele zoekmogelijkheden en het surplus
aan gekoppelde tekst- en context-informatie. Toekomstige
publica tie op papier ligt hierdoor derhalve ook niet in de
rede, publicatie op Internet of cd-Rom des te meer.
Ik geef een praktisch voorbeeld waarbij nogmaals de
variabiliteit van het sprookje aan de orde komt: wat levert
een zoekactie op de naam Roodkapje op? Dat resulteert
in de Volksverhalenbank momenteel in vijftien treffers.
Twee daarvan zijn niet belangrijk - daarin komt de naam
Roodkapje slechts terloops voor, en bij het typenummer
staat dan ook niet AT 333 ingevuld, het internationaal erkende nummer dat het Roodkapje-verhaal toegewezen heeft
gekregen. Resteren er tien Roodkapje-moppen en drie
Roodkapje-sprookjes. Een uit de - zeg maar - schriftelijk
literaire overlevering, te weten de Efteling-versie van het
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Drie kinderpostzegels uit '997 over
sprookjes.

30
Zie respectievelijk Aarne en
Thompson '964, Van der Kooi '984,
Sinninghe '943 en Brunvand '993·
Aangezien lang niet aile verhalen met
een van deze catalogi te typeren zijn,
wordt er op het Meertens Instituut
ook voorzichtig gewerkt aan een
aanvullende TM-catalogus.

...
Omslag van De Pitbull en de Zeven
Geitjes van Wim Meyles (1991).

verhaal. Een sprookje afkomstig uit de mondelinge overlevering. Op 28 september 1971 nam de Friese verzamelaar Ype Poortinga het sprookje met de bandrecorder op
bij verteller Anders Bijma te Boelenslaan. Na een druk op
de knop 'tekst' kunnen we de door Poortinga uitgeschreyen tekst opvragen. Wie op de knop 'verteller' drukt, krijgt
meer achtergrondinformatie over de verteller. Zo komen
we te weten dat Anders Bijma op 13 augustus 1890 werd
geboren in het Friese Boelenslaan, en dat hij op 7 december 1977 is gestorven. Bijma was getrouwd met Attje Tuinstra, en van beroep was hij mollenvanger en keuterboer. In
de Volksverhalenbank zijn ook fota's van de verteller te
288

...
Anders Bijrna (,890-'977),
rnollenvanger en verteller van
volksverhalen.

vinden. Desgewenst kan met een druk op de knop ook
nog de catalogus van Aarne en Thompson worden opgevraagd, en kan men de Roodkapje-versies bij Grimm en
Perrault bekijken. Tot slot kan er ook een geluidsfragment
worden opgevraagd: met een druk op de knop kunnen we
in 3 minuten en 17 second en de op dat moment 81-jarige
verteller het sprookje van Roodkapje horen vertellen. Ret
is geen glad verhaal, zoals het. geediteerde afschrift van
Poortinga suggereert: Bijma vertelt het verhaal met de
nodige haperingen, vergissingen en stiltes.
Bijma vertelt dat Roodkapje eten naar haar zieke grootmoeder moet brengen in het bos. Als zij aan het touwtje
trekt en de deur opent, ziet zij grootmoeder in bed liggen. Zij maakt opmerkingen over de grootte van haar
ogen, neus en mond. Ret is de grootmoeder niet, maar
een wolf die het meisje in een hap opeet. Zodra grootmoeder na een wan de ling over de heide thuiskomt (ze is
namelijk helemaal niet ziek genoeg om in bed te liggen!),
ziet ze de wolf in haar bed liggen. Zij haalt de jager erbij
die de buik van de wolf opensnijdt. Ret meisje komt levend weer naar buiten. De buik wordt gevuld met stenen.
Als de dorstige wolf uit de rivier wil drinken, valt hij er
door het gewicht van de stenen in en verdrinkt. Roodkapje keert tenslotte veilig terug bij haar ouders. Als An-
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ders Bijma uitverteld is, horen we dat zijn vrouw Attje
zich ermee begint te bemoeien: ze zegt tegen haar man,
dat hij het verhaal verkeerd verteld heeft. Zij probeert
vervolgens het verhaal meer in overeenstemming te brengen met de Grimm-versie. Anders Bijma geeft tenslotte
schoorvoetend toe dat de lezing van zijn vrouw de betere
is ('Nou, toe dan moar'). Ook verzamelaar Poortinga heeft
commentaar op het sprookje, maar dan op een ander niveau. In de transcriptie had Poortinga al aangetekend dat
Bijma het verhaal op school gehoord had. Op de band
horen we dit niet, maar weI de misprijzende opmerking
van Poortinga dat dit zo'n verhaal uit een boekje is. Poortinga is, net als veel van zijn voorgangers, op zoek naar de
onbedorven mondelinge overlevering. Hij wordt wantrouwig
zodra hij schriftelijke invloed vermoedt - het Roodkapjeverhaal van Bijma is dan ook nooit door Poortinga gepubliceerdY
De derde versie van Roodkapje is in feite een 'voorversie' van het sprookje uit de elfde eeuw, in het Latijn
opgetekend door Egbert van Luik in zijn Fecunda ratisY
Daar lezen we:

Over een meisje dat van de jonge wolven gered werd
Wat ik hier meedeel, wisten de mensen uit de streek mij te
vertellen. Ret is niet aileen wonderbaarlijk, maar ook zeer
geloofwaardig. Iemand nam uit de heilige doopvont een meisje
op en gaf haar een manteltje geweven uit rode wol. Ret was de
vijftigste zondag na haar doop. Ret 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 lie ten zij hun woestheid varen en begonnen haar
hoofd te aaien. Ret meisje zei: 'Beestjes, verscheur niet dit
manteltje, dat mijn peetvader mij gaf to en hij mij uit de doopvont ontving. ' Zo matigt God, hun schepper, wrede zielen. 33

Bandopname en transcriptie zijn
eigendom van het archief van de
Fryske Akademy, en berust in
bruikJeen bij het Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaesjesintrum te
Leeuwarden. Zie over Bijma ook de
bijdrage van Venbrux alhier.

Bij Egbert wordt het meisje in het rode manteltje niet
door de wolf opgegeten. Bij Perrault wordt ze weI verslonden, en ook bij de gebroeders Grimm wordt ze verorberd, maar ook weer levend uit de buik van de wolf gered
(net als in de Wolf en de zeven geitjes). Egbert vertelt dan
ook over goddelijke bescherming tegen onheil. Perrault
wil aantonen dat onvoorzichtige jonge juffers voor straf
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Van Luik 1889,232-233, Zie ook
Lexikon des Mittelaters 3, kol. 10621063; Ruh e.a. 1977, dee! 2, 361-363;
Enzyklopiidie des Miirchens 3, kol. 1010101 9.
33
Vertaling R. Kiinze! en L. Meijer. De
herkomst van deze vertaling staat ten
onrechte niet verme!d in Dekker, Van
der Kooi en Meder 1997, 309.

31

verslonden worden. Een soortgelijke waarschuwing is te
vinden bij de gebroeders Grimm, maar bij hen krijgt het
meisje, na de begane fout, een herkansing.
Net als in het geval van Sneeuwwitje, zijn we voor Roodkapje vaak aangewezen op schriftelijk overgeleverde versies.
De verzamelaars hebben ze nauwelijks uit de mondelinge
overlevering opgetekend. De kans van een schriftelijkliteraire invloed is bij het Sneeuwwitje- en het Roodkapjesprookje zo groot, dat verzamelaars op zoek naar de mondelinge overlevering er doorgaans de vingers niet aan hebben
durven branden. De geringe optekening zegt in zulke gevallen helemaal niets over de reele bekendheid en verspreiding van het sprookje, maar alles over de selectie
door verzamelaars. Als ik nu naar buiten loop met mijn
cassetterecorder, kan ik van nagenoeg iedereen die langsloopt het sprookje van Roodkapje te horen krijgen. En
van Sneeuwwitje die door de prins tot leven wordt gekust.

Slotbeschouwing
N aast het verzamelen van verhalen vereist de studie van
het volksverhaal onderzoek vanuit verschillende benaderingswijzen. Als eerste wil ik hier het belang van het op
antropologische leest geschoeide volkskundige verhaalonderzoek benadrukken. Tot dit onderzoek reken ik nu
voor het gemak het onderzoek naar vertellers en hun repertoires, naar de positie die verhalen innemen in de leyens van vertellers, naar de samenhang tussen levenswijze
en verhaalkeuze, naar de maatschappelijke contexten waarin
verhalen functioneren - kortom: onderzoek naar vertelcultuur in een tamelijk brede zin. En in samenhang hiermee: studie naar de invloed van verzamelaars en van de
volkskundige theorievorming op de praktijk van het verzamelen en onderzoeken.
Verder wil ik een lans breken voor het meer filologisch
georienteerde onderzoek, zoals het variantenonderzoek,
en onderzoek naar functies en betekenissen van volksverhalen in heden en verleden. In het verlengde hiervan ligt
het sociaal-historisch onderzoek dat verhalen kan bestuderen als voertuigen van mentaliteiten. Het sprookje van
Luilekkerland (AT 1930) is een goed voorbeeld van een
verhaal dat in de loop der tijden morele metamorfoses
heeft doorgemaakt. Luilekkerland is in de middeleeuwen
begonnen als het gefantaseerde, ongecompliceerde aardse

paradijs, maar he eft zich evengoed voorgedaan als een
gelogen oord waarin zich allerlei ongerijmdheden afspelen. Ret thema van Luilekkerland is vervolgens vanaf de
late middeleeuwen voor moralistische doeleinden ingezet
om de maatschappelijke wenselijkheid van nijverheid en
deugd te benadrukken, en de onwenselijkheid van luiheid
en liederlijk gedrag te onderstrepen. Maar gaandeweg heeft
de stof zich - onder nieuwe omstandigheden - weer van
deze didactiek ontdaan.3 4
Ook bronnenonderzoek en literair-historisch onderzoek
zijn van belang: naar de wisselwerking en wederzijdse belnvloeding van literatuur en volksverhaal. Er kan hier in
principe sprake zijn van tweerichtingverkeer. 35 Bijvoorbeeld: de invloed van het sprookje AT 901, Taming of the
Shrew, op de literaire komedie The Taming of the Shrew
van William Shakespeare.3 6 Of: de invloed van AT 652,
The Prince Whose Wishes Always Come True: the Carnation,
op het Middelnederlandse abele spel van Esmoreit.3 7 Maar
ook andersom: de carriere van het sprookje over de Dans
in de doornstruik (AT 592, The Dance Among Thorns) begint in de Lage Landen met het volksboekje Vanden jongen geheeten Jacke, waarvan de oudst bekende druk die uit
Antwerpen van 1528 is. In 1913 heeft de Vlaamse verzamelaar Victor de Meyere het sprookje nog opgetekend uit
de mond van Melanie v., geboren te Temsche in 1873 en
dienstmeid te Antwerpen. Zij had het sprookje horen vertellen door schoolkinderen. Zoals zij het sprookje van Jaakske
vertelt, is het onweerlegbaar afhankelijk van het volksboek. Maar zo vreemd hoeft dat niet te wezen: het volksboekje werd in de negentiende eeuw nog steeds herdrukt.
Zo verscheen in 1884 nog te Roeselare, voor de prijs van
'20 centiemen', De kluchtige historie van Jaakje met zijn
jluitje, op nieuw aan het Vlaamsche volk verteld.3 8
Ook onderzoek naar de geografische spreiding van verhalen hoeft niet op voorhand te worden uitgesloten, al
hoeft dergelijk onderzoek niet in functie te staan van de
reconstructie van oerversies of het achterhalen van het
ontstaansgebied. Sprookjes en andere volksverhalen kennen doorgaans een internationale verspreiding. En toch
geeft de geografische distributie van bepaalde verhalen
over de Lage Landen soms opmerkelijke resultaten te zien.
Vertellingen over beschermengelen worden natuurlijk veelvuldig aangetroffen in het katholieke zuiden, maar minstens zo vaak in de noordelijker protestants-christelijke
'Bible-belt'. Ret sprookje over het Mannetje in de maan
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Zie Pleij I997 en Meder I997.

35
Zoals ook betoogd wordt in de
bijdrage van Van der Kooi alhier.
36
Zie Brunvand I966 en Brunvand I99I.
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Zie Meder I996.

38
Zie Boekenoogen I905 en De Meyere
I9 2 4·

(VDK 777A*), dat verklaart waarom wij in de maan een
gezicht of een mannetje afgetekend zien, komt weer opvallend veel vaker in Noord-Brabant en Limburg voor.
Correspondenten van het Meertens Instituut verklaren
hoe dit komt: het legendesprookje behoorde in het zuiden tot de verplichte katholieke schoollectuur. Dalen we
nog even af naar de onderkant van het volksverhaal en de
urban legend, dan komen we bij het productgerucht aan.
Een hardnekkig produktgerucht verzekert dat er beton zit
in de massief eiken meubelen van de firma Oisterwijk.
Ret kaartje vertoont een tamelijk gelijkmatige verspreiding over Nederland, met een zekere concentratie in NoordBrabant. Maar om het in Voskuiliaanse bewoordingen te
formuleren: de verspreidingskaart vertoont een abrupte
'cultuurgrens' tussen Nederland en Vlaanderen,39
Naast onderzoek naar vertellersrepertoires, vertelcultuur,
verhaalvarianten, betekenisgeving, wisselwerking tussen
mondelinge en schriftelijke vertellingen, en geografische
spreiding, moeten we zeker ook verhalen blijven verzamelen. De geeigende methoden daarvoor zijn literatuuronderzoek, veldwerk, interviews, enquetes en het bijhouden van de media. Door het verzamelwerk kunnen onderzoekers de yinger aan de pols van de samenleving blijven
houden, zodat zij nieuwe trends, nieuwe mutaties en nieuwe
betekenisgevingen kunnen signaleren.

39
Over beschermengelen en de
meubelen van Oisterwijk bereiden
Meder en Venbrux een artikel voor.
Over het Mannetje in de maan zie
Dekker, Van der Kooi en Meder 1997,
221-225·

Summary
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