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Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase

Sprookjes
1

Inleiding

Een koning had ’s vijf zonen en een prinses
Zij nu had goudblonde lokken
en ogen als meren die niet konden jokken
En ze was de jongste van de zes
Maar, deze prinses was huwbaar
Vaak gingen de koning en z’n zonen vroeg op pad
En dan joegen ze de hele dag
Terwijl zij thuis te dromen lag en wachtte op
Ze wist niet wat
En deed ze een stap naar buiten
Dan lagen er vreemde prinsen in het gras
Vreemde prinsen te fluiten
Die wisten allang hoe laat het was
En de koning zei: ze kon krijgen wat ze bliefde
Ze kon vrijen met lakeien
Ja maar, zeien de zoons, ja, maar dat is geen liefde
En toen kwamen er drie mannen aan de poort om over liefde te vertellen
En de eerste was een geleerde, en de tweede was een vreemde snoeshaan
En de derde was Hans
En de geleerde mocht beginnen:
Zo begint het lied Sprookje van Jaap Fischer. Maar ook zonder die
titel had je meteen geweten dat het hier om een sprookje gaat. En
je weet ook al bij voorbaat wie er met de prinses gaat trouwen,
want zo gaat het in sprookjes altijd. Controleer maar even, de hele
tekst vind je op
http://www.songteksten.nl/songteksten/356090/jaapfischer/sprookje.htm.
Sprookjes, daar weet je dus eigenlijk al alles van. En bovendien:
dat zijn toch verhaaltjes voor kinderen?

2

Opzet van deze lesbrief

•
•
•
•

Je beschrijft van vier sprookjes die je kent, waarover ze gaan (opdracht 1 en 2).
Je leert wat de kenmerken zijn van een sprookje (opdracht 3).
Je leest een sprookje uit 1861 en zoekt daarin de kenmerken (opdracht 4).
Je leest een eerste stukje theorie en past die toe op twee sprookjes (opdracht 5 t/m
9).
Je krijgt nog een stukje theorie en past die toe op een sprookje (opdracht 10).
Je maakt kennis met sprookjesverzamelingen (opdracht 11 en 12).
Je leest de eerste pagina’s van een paar bekende Nederlandse cultuursprookjes
(opdracht 13).
Je maakt kennis met nieuwere schrijvers van sprookjes en leest van een van hen een
sprookje (opdracht 14).
Je beoordeelt een paar meningen over de betekenis van sprookjes (opdracht 15).
Je discussieert over een aantal stellingen over de waarde van literatuur (opdracht
16).

•
•
•
•
•
•
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Niveau

Deze lesbrief is geschikt voor klas 4 en 5 havo en voor klas 3 tot en met 5/6 van vwo.
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Welke sprookjes ken je?

Opdracht 1
Je kent natuurlijk veel sprookjes. Bedenk er vier, en vul voor elk sprookje het volgende
schema in.
Tip: Kun je er even niet opkomen, dan kun je altijd de Sprookjes Top Honderd
raadplegen op http://www.beleven.org/verhalen/top100/.
Titel sprookje 1
hoofdpersoon
uiterlijke kenmerken van de hoofdpersoon
karakter van de hoofdpersoon
plaats waar het verhaal speelt
tijd waarin het verhaal speelt
wens van de hoofdpersoon
problemen die de hoofdpersoon heeft
afloop van het sprookje
niet-bestaande figuren die in het sprookje
voorkomen
niet-natuurlijke verschijnselen of
gebeurtenissen die in het sprookje
voorkomen
Titel sprookje 2
hoofdpersoon
uiterlijke kenmerken van de hoofdpersoon
karakter van de hoofdpersoon
plaats waar het verhaal speelt
tijd waarin het verhaal speelt
wens van de hoofdpersoon
problemen die de hoofdpersoon heeft
afloop van het sprookje
niet-bestaande figuren die in het sprookje
voorkomen
niet-natuurlijke verschijnselen of
gebeurtenissen die in het sprookje
voorkomen
Titel sprookje 3
hoofdpersoon
uiterlijke kenmerken van de hoofdpersoon
karakter van de hoofdpersoon
plaats waar het verhaal speelt
tijd waarin het verhaal speelt
wens van de hoofdpersoon
problemen die de hoofdpersoon heeft
afloop van het sprookje
niet-bestaande figuren die in het sprookje
voorkomen
niet-natuurlijke verschijnselen of
gebeurtenissen die in het sprookje
voorkomen
© THIEMEMEULENHOFF, 2015/2016

2

Lesbrief literatuur ‘Sprookjes’

maart 2016

Titel sprookje 4
hoofdpersoon
uiterlijke kenmerken van de hoofdpersoon
karakter van de hoofdpersoon
plaats waar het verhaal speelt
tijd waarin het verhaal speelt
wens van de hoofdpersoon
problemen die de hoofdpersoon heeft
afloop van het sprookje
niet-bestaande figuren die in het sprookje
voorkomen
niet-natuurlijke verschijnselen of
gebeurtenissen die in het sprookje
voorkomen
Opdracht 2
Vorm een groepje van vier en bespreek samen jullie uitwerkingen van opdracht 1.
Misschien kom je een sprookje tegen dat je nog niet kende, misschien heeft iemand een
aanvulling bij of een correctie op een van jouw uitwerkingen.

5

Wat is een sprookje?

Via http://www.encyclo.nl/begrip/sprookje vind je onder andere de volgende
begripsomschrijvingen:
1) Oud verhaal met personen en dingen die in het echte leven niet bestaan.
2) Fantasyverhaal, vaak met een moraal.
3) Volksverhaaltje, verzinsel.
4) Verzonnen verhaal waarin heksen, feeën, kabouters, enzovoort voorkomen.
5) Verzonnen verhaal waarin wonderen gebeuren, goed en kwaad scherp tegen elkaar
worden gezet en waar vaak een les aan ten grondslag ligt.
6) Prozavertelling die gewoonlijk door mondelinge overlevering is blijven bestaan en
waarin fantastische, wonderbaarlijke of metafysische feiten en gebeurtenissen het
genre bestemmen tot een overwegend fictionele tekst.
7) Kort verhaal dat gebouwd is op de tegenstellingen goed-kwaad, arm-rijk en grootklein; begint vaak met: Er was eens ...
8) Een meestal moraliserend verhaal voor kinderen waarin fantasiewezens en magie
een belangrijke rol spelen.
9) Een prozaverhaal, behorende tot de epische volkskunst, waarin fantastische wezens,
sprekende dieren en dingen naast mensen optreden.
10) Een sprookje is in oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal dat
gebruikmaakt van magie en fantasie. Het begint vaak met de woorden Er was
eens ... en speelt zich typisch af op een onbepaalde plaats in een onbepaald
verleden. Sprookjes behoren tot een oud literair genre en bevatten vaak een literair
motief.
11) Een sprookje is een meestal kort, beschrijvend verhaal over één thema. Bij sprookjes
kan onderscheid gemaakt worden tussen cultuursprookjes en volkssprookjes.
Cultuursprookjes zijn eigenlijk de meest recente sprookjes; de auteur is dan ook
bekend. Daarentegen is bij volkssprookjes de auteur vaak niet bekend.
Opdracht 3
Die definities overlappen elkaar voor een deel, soms gebruiken ze voor dezelfde
eigenschap verschillende woorden, en soms vullen ze elkaar mooi aan.
Maak een overzicht van de kenmerken en geef aan in welke van jouw vier sprookjes uit
opdracht 1 dat kenmerk aanwezig is.
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Kenmerk
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In mijn sprookje nr.

Een sprookje uit 1861

In 1861 verscheen bij de uitgever Roelants in Schiedam het boek Oude sprookjes. De
schrijver was J.J.A. Goeverneur (1809-1889), een heel bekend schrijver van vlot
geschreven verhalen en gedichten, ook van heel veel kinderboeken. Dat hele boek, met
de originele illustraties, vind je op
http://www.dbnl.org/tekst/goev001oude01_01/goev001oude01_01_0002.php. Een van
die sprookjes, in de nu gangbare spelling en zonder al die oude naamvalsvormen, is De
beide bloemen.

De beide bloemen
Een jonge, maar arme jager ging eens het bos in, om een stuk wild te schieten. Op eenmaal hoorde
hij het gebrul van een jagende wolf, en een ogenblik later schoot hem een hijgende ree voorbij, welke
de bloeddorstige wolf al zo dicht op de hielen was, dat hij haar met weinige sprongen kon bereiken.
De jager schoot nu echter, en velde de wolf met
zijn pijl. Reeds vreesde hij, dat de ree hem
ontsnappen zou, voordat hij een nieuw schot
kon doen; maar toen hij een nieuwe pijl op zijn
boog legde, kwam de ree, in plaats van te
vluchten, sidderend op hem toe, en zag hem
met hare grote ogen zo roerend aan, dat de
jager medelijden voelde, en niettegenstaande al
zijn nood, het diertje besloot te sparen. De ree
kwam tot voor zijn voeten kruipen en viel daar
uitgeput neer, waarop de jager haar liefderijk op
de kop streelde. Daar opeens verdween nu
echter het dier, en voor de ontstelde jager stond
een schitterende Fee, die hem vriendelijk
toesprak en zei: ‘Wees gezegend, medelijdend
sterveling! Ik was betoverd en in een ree
veranderd, en ik kon niet anders verlost worden
dan door een jager, die niet alleen zijn jachtlust,
maar ook zijn dringende nood met medelijden overwinnen, en mij verschonen zou. Heb dank, en
ontvang de loon voor uwe meedogendheid en goedheid. Zie hier deze beide gewassen. Het ene zal u
rijkdom aanbrengen; het andere helpt tegen alle lichaams- en zielspijn, en is een wonderkruid,
evenals het eerste. Neem beide bloemen, en maak een goed gebruik van haar geheime kracht.
Vaarwel!’
Met die woorden verdween de goede Fee, en de jager herstelde zich langzamerhand van zijne
verbazing. Vervolgens groef hij beide planten uit de grond, droeg ze naar huis, plantte iedere bloem in
een afzonderlijk potje, en zette ze zo voor zijn klein venstertje. Reeds de volgende dag waren beide
bloemen ontloken. De ene, fraai en kostelijk op het oog, van schitterende kleur en welriekend van
geur, verenigde al de pracht en schoonheid van lelie en roos; de andere was zonder kleur, zonder
geur en schijnbaar gering en nietig. Een nog groter wonder gebeurde er echter met de eerste,
prachtige bloem. Aan elk van hare kelkblaadjes vertoonde zich een dauwdroppel van ongemene
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grootte en kostelijke glans, die spoedig vast en hard werd, afviel, en dan een zuivere diamant van
onschatbare waarde was. De jager was buiten zich zelf van verbazing, want hij kende de kostelijkheid
dier edelgesteenten wel enigszins, en kon niet moe worden, ze te bewonderen. Vervolgens ging hij
met een daarvan naar de stad bij een juwelier, wie hij hem te koop aanbood. Hij ontving er een
verbazende som voor, en was op eenmaal van alle armoede en nood verlost.
Voortaan omgaf de jager zich dan ook met al de glans van de rijkdom. Hij kocht een prachtig slot, en
hield een talrijke schaar van bedienden, zag zich omringd van vrienden, welke hij door zijne schatten
geheel van zich afhankelijk maakte, en had in ’t genot van de overvloed zijn vorige armoede en
tevredenheid spoedig geheel vergeten. Trots, eigenzinnig en heerszuchtig geworden, verachtte hij zijn
vroegere makkers, en zijn voorspoed deed hem zelfs tegen de armen, die aan zijne deur klopten,
hardvochtig en onbarmhartig worden. Alleen aan zijn bloem besteedde hij alle mogelijke zorg. De
andere, op het oog niets vertonende plant, had hij daarentegen lang verachtelijk in een hoek van zijn
tuin neergesmeten. Daar had het gewas nu echter toevallig een goede plaats gevonden, om te
wortelen, en zich ongemerkt langs de muur uitgebreid. Treurig groeide het daar, en niemand wist iets
van zijn verborgen kracht.
Hetgeen de jager zo zeer begunstigd had, naderde thans echter spoedig zijn einde. Op zekere dag
vertoonde de hemel zich met donkere wolken bezet. Weldra verhief zich de storm; blauwe
bliksemstralen schoten sissend door de lucht, de donder rolde en ratelde; eindelijk viel een straal op
het prachtige slot van de jager neer, en zette het spoedig in lichtelaaie vlam. Slechts met moeite redde
hij zijn leven; al, wat hij verder bezat, verbrandde tot as.
Radeloos zwierf hij om de gloeiende puinhopen rond; van al zijn rijkdommen verlangde hij niets te
redden, dan alleen zijn wonderbloem, de bron van zijn geluk, en hij hoopte, dat de geheime kracht der
plant aan de macht van het vuur weerstand zou hebben geboden. Spoedig echter vond hij de
gloeiende pot, maar van de plant zelf geen spoor meer. Diep verslagen verliet hij de bouwval, en
zocht hulp en troost bij zijn vrienden. Deze wezen hem echter verachtelijk de deur; ook de armen, die
hem om zijne hardheid haatten, verblijdden zich over zijn ongeluk, en smaalden hem en jouwden hem
uit. Toen de gloed in de puinhopen van zijn slot was uitgedoofd, bouwde hij een ellendige hut van
enige halfverbrande planken en balken, leefde van de vruchten van zijn tuin, en geleek zo een
kluizenaar, die de mensen ontvlucht. Verdriet en spijt over zijn ongeluk, maar nog meer de
beschuldigingen van zijn geweten maakten hem diep ongelukkig, en deden hem zijne dagen in
treurigheid en moedeloosheid slijten.
Eens dreef de honger hem naar die verwijderde hoek van zijn tuin, waar hij die tweede wonderplant
verachtelijk had neergesmeten. Vol verbazing zag hij, dat het gewas zich hier langzamerhand
uitgebreid en ganse bedden overdekt had. Hij trok een stengel uit de aarde, en ontdekte knollen, die
aan de wortel uitgegroeid waren. Die hadden een aangename geur en hij proefde ze; ze smaakten
kostelijk. Verheugd over deze ontdekking, verzadigde hij zich er volkomen mede, en viel daarop in een
diepe, uiterst verkwikkende slaap. Toen hij weer wakker werd, was het avond geworden, en alles
vertoonde zich hem nu in een geheel ander wonderbaar licht. Alle spijt, alle verdriet was uit zijn hart
geweken; alle lichaamspijn was voorbij, en de gewetenswroeging, die hem gepijnigd had, was door
een zachte droefheid over zijn begane verkeerdheden en zonden vervangen. Hij voelde in zijn hart
nieuwe moed en nieuwe kracht; hij was een ander en beter mens geworden en verlangde nog slechts,
om met het goed, dat de Fee hem geschonken had, de weldoener der armen en lijdenden te worden.
Zo ging hij dan nu voortaan van hut tot hut rond, bracht de zieken hulp, de bedroefden troost, en
weldra veranderde de haat der mensen tegen hem in liefde en dankbaarheid. De roem over zijn
goedheid en van het geneesmiddel, waarmee hij zulke wonderen werkte, verbreidde zich tot in de
verste landen.
De enige dochter van de koning in een ver land, lag naar lichaam en ziel zwaar ziek, en daar alle
middelen der geneesheren vruchteloos bleven, beloofde de koning aan hem, die ’t leven en de
gezondheid van zijn dochter redden zou, haar hand, en na zijn dood de koningskroon en zijn land. De
jager had nauwelijks deze belofte vernomen, of hij begaf zich naar de koninklijke hofplaats, en weinig
uren na ’t gebruik van zijn geneesmiddel was de prinses weer volkomen hersteld.
De blijdschap van de koning en de dankbaarheid van zijn genezen dochter kenden geen grenzen;
maar de arme jager wilde zich bescheiden aan de eerbewijzingen onttrekken, welke men hem had
toegedacht. Hij vertelde de koning naar volle waarheid, wat hij al beleefd had. Deze echter kreeg hem
daardoor dubbel lief, en gaf hem zijn dochter tot vrouw. Na de dood van zijn schoonvader erfde hij al
diens landen, waar hij tot in hoge ouderdom rechtvaardig, zacht en wijs regeerde.
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Opdracht 4
Lees het sprookje De beide bloemen. In opdracht 3 noteerde je tien eigenschappen van
sprookjes. Kijk of je die in dit sprookje vindt. Noteer ze met een korte omschrijving in het
schema.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7

Aanwezig in De beide bloemen

Een stukje theorie

In 1997 verscheen er een lexicon, een soort woordenboek
of encyclopedie, van sprookjes: Van Aladdin tot Zwaan
kleef aan, samengesteld door Ton Dekker, Jurjen van der
Kooi en Theo Meder.
In de inleiding sommen deze deskundigen de kenmerken
van het sprookje op.
Het bekendste verhaalgenre is zonder twijfel het sprookje. Het
begrip ‘sprookje’ kent vele definities. Idealiter vertoont het de
volgende kenmerken.
1) Het wordt als elk volksverhaal (ook) mondeling doorverteld en
is anoniem, dat wil zeggen: de eerste verteller (de maker) ervan is
niet bekend, alleen de laatste verteller en misschien ook nog
diens bron zijn bekend.
2) Het speelt in het verleden, in een meestal onbestemde tijd (‘er
was eens’), en in een niet exact gedefinieerde ruimte, in een preindustriële, feodaal gestoffeerde wereld met koningen, prinsen en
prinsessen.
3) Het is een blij eindigend, recht-toe recht-aan reis- en avonturenverhaal, een liefdesgeschiedenis
met hindernissen die eindigt met een bruiloft (‘en ze leefden nog lang en gelukkig’).
4) Het verhaal begint altijd met een probleem, een noodsituatie, een opdracht (een prinses wordt
geroofd, een zieke koning wenst zich het levenswater, een boze stiefmoeder maakt haar stiefdochter
het leven onmogelijk, een arme man kan zijn kinderen niet meer voeden, enzovoort), met een
innerlijke behoefte van de held of heldin (zucht naar avontuur, wens een partner te vinden, enzovoort)
of met een andere ongemakkelijke situatie waarvoor een oplossing gevonden moet worden.
5) De held/heldin is een jonge man of vrouw op de drempel van de volwassenheid, die eropuit trekt
om het probleem op te lossen en die met zijn/haar tegenstrevers en helpers het handelingsverloop
draagt. Vaak is hij of zij de jongste, minst belovende en ogenschijnlijk domste van een drietal.
6) Slechte menselijke, dierlijke of demonische tegenstanders (draken, reuzen, een tovenaar, duivel,
heks of stiefmoeder) proberen hem of haar te beletten het doel te bereiken, goede helpers of
toverwoorwerpen zoals een magisch zwaard, zevenmijlslaarzen of knuppels-uit-dezak die hij of zij krijgt, steelt of verdient, maken het echter ondanks alle tegenwerking mogelijk te
slagen.
7) De grondschemata en basisstructuren van het sprookje zijn drieledig: de held/heldin is een van een
drietal, er moeten drie opdrachten worden uitgevoerd (drie prinsessen bevrijd, enzovoort); nadat twee
anderen er niet in geslaagd zijn de problemen op te lossen, lukt het nummer drie wel; hij/zij moet drie
tegenstanders verslaan, heeft drie helpers, drie magische voorwerpen. De spanning wordt hierbij
© THIEMEMEULENHOFF, 2015/2016

6

Lesbrief literatuur ‘Sprookjes’

maart 2016

steeds verder opgevoerd en bereikt het hoogtepunt bij de derde poging, de derde helper, de derde
opdracht.
8) Naast en dwars door deze drie-ritmiek heen kennen veel sprookjes ook nog een tweeledige
structuur, een verdeling in twee helften. Is het uitgangsprobleem eenmaal opgelost, is de prinses
bevrijd en de draak verslagen, de dierbruidegom of het zwanenmeisje onttoverd, dan volgt idealiter
nog niet het slot, maar begint, bijvoorbeeld omdat de held/heldin nog een jaar wachten wil, een
bedrieger of bedriegster zijn of haar plaats inneemt, hij/zij een taboe overtreedt of betoverd wordt, een
nieuwe reeks avonturen, weer volgens eenzelfde drie-ritme-stramien. De climax van deze tweede
reeks is dan het slot van het sprookje.
Naar: Ton Dekker, Jurjen van der Kooi en Theo Meder: Van Aladdin tot Zwaan kleef aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan,
ontwikkeling, variaties. Uitgeverij SUN, Nijmegen 1997, pagina 8-9.

In 1858 verscheen van een andere populaire schrijver uit
de negentiende eeuw, C.E. van Koetsveld (1807-1893), het
boek Sprookjes in den trant van Andersen.
In 1881 verscheen een tweede druk. Het hele boek vind je
weer in de DBNL:
http://www.dbnl.org/tekst/koet003spro01_01/.
Hieronder vind je twee verhalen uit die bundel, iets
gemoderniseerd.

1

Rekkekkekkek ... Koaks! Koaks!

‘Wat voor een vreemd ding is dat nu?’ zei het ene stekelbaarsje tot
het andere.
‘Gewone kuit is het niet!’ oordeelde deze: ‘Er komt nooit goede vis
van, wanneer er iets van komt.’
En nu begonnen allen te plukken en te trekken aan een klomp van
slijm, waarin kleine donkere bolletjes doorschemerden en ze zouden
die geheel uiteen getrokken hebben, enkel uit nieuwsgierigheid, wanneer zij niet opeens allen uiteen
gestoven waren voor een snoek, het vreselijkste zeemonster – voor een stekelbaars.
De snoek rook eens aan dat vreemde ding, en hapte er toen een stuk af. Maar het scheen hem niet te
smaken, en met een slag van zijn staart sloeg hij het ondersteboven, terwijl hij voortschoot als een
vuurpijl.
Een spin op hoge poten – een hooiwagen meen ik – kuierde juist over het
kroos, waar al hier en daar de waterlelies ’t hoofd doorheen staken, en dat nu
en dan door brede kanneblaren werd opzij geschoven. Een kleinere
waterspin stak er de lange kaken tussenuit. En die twee, de hooiwagen en
het waterspinnetje, meenden, er zou nog wel iets goeds uit die vette klomp
komen, plant of dier. Want ze hadden dat altijd gezien, in de natuur; en
spinnen zijn lieden van ondervinding, omdat zij langer leven dan vele andere
insecten. Ook wist de kleine zich nog heel goed te herinneren, dat zij er
insgelijks in hun kindse dagen veel smaller uitzag dan nu, en de twee laatste poten – zij had er nu
acht – haar binnenkort eerst waren aangegroeid.
‘Heb ik het niet gezegd?’ riep de kleine spin, een paar dagen later: ‘Daar komt al beweging in. Wie
weet, wat wij er nog uit zien komen!’ – En de hooiwagen was er, met haar lange benen, in een
ogenblik bij.
Daar kwam ook waarlijk wat levends uit die vuile slijmkoek, mits men zo veel en zo fijne ogen had als
de spin, om het te zien. Een ordentelijke speld is tenminste meer dan eens zo lang. En dan was het
grootste deel nog een magere, platte staart, met een breed vliesje aan de kanten; kop en kieuwen
waren rond en klein, en zwartbruin als een mosterdzaadje.
De nieuwelingen probeerden eens, om met de riem van achteren te roeien, en dat ging vrij wel.
‘Zouden het ook waterjuffertjes wezen?’ vroeg langbeen: ‘Mij dunkt, dat zijn ook zulke zwemmende
wormpjes, als zij hun carrière beginnen, en later vliegen ze ons over ’t hoofd.’ Maar juist kwamen er
een paar aanvliegen, die verzekerden, dat het geen familie was.
Op al dat geschuifel door het kroos heen, kwamen nu weer de stekelbaarsjes aanzwemmen; en zij
bespotten en prikten die nieuwe roeiers, dat ze uit verlegenheid in alle hoeken en gaten kropen.
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‘Houdt u maar stil!’ zeiden de kleine spin en ’t waternimfje: ‘Wij zijn ook zo klein en teer geweest, en
met onze figuur verlegen, Gij zult wel spoedig groeien, en dan heel wat anders zijn.’
‘Wat? Wat?’ riepen de kleinen; want zij hadden ambitie om wat te worden in de wereld.
‘Ja, dat weten wij niet: misschien wel de bazen van de hele sloot; en dan jaagt gij er ons nog uit.’
‘O dat zeker niet, zeker niet!’ riepen de kleinen. ‘Als gij ons nu maar verlost van die lelijke
stekelbaarsjes. Die zijn zo scherp en zo sterk.’
En de hooiwagen en ’t waternimfje liepen over het kroos, dat ’t schudde; en de kleine waterspin
schudde mee, zodat de baarsjes schrikten. Dat was de intentie, want men wist, dat zij schrikachtig
waren, en even spoedig uiteen stoven als samenschoolden.
‘Ei kijk!’ riep enige dagen later de kleine waterspin haar vriendin toe: ‘Heb ik ’t niet gezegd, dat er nog
iets van groeien zou, van onze kleinen? Die lelijke lappen’ – zo noemde zij de eerste kieuwen –
‘beginnen af te vallen, en achteraan groeien pootjes. Het zullen waarlijk nog spinnekoppen worden, en
dan groeien zij ons boven het hoofd.’
Maar de hooiwagen meende, dat er nooit een spinnekop uit zulk een ding groeien kon; daar hadden
zij de ogen niet naar; en de kleine achterpootjes waren ook op verre na niet fijn genoeg, om het
kantwerken te leren. Een spin is zo grof niet. En dan, welk een huid! Toch hield hij de arme
verschovelingen de hand boven het hoofd – en dat kon hij gemakkelijk doen, met die grote poten! –
toen de nijdige stekelbaarsjes hen weer achterna zaten, en schimpten: ‘Visjes zonder vinnen! Poten
zonder land! Een staart zonder waaier!’ En de arme kleinen kropen in modder en slijk en
doornstruiken, die aan de kant groeiden, dat er een zijn staart en een paar andere de nieuwe pootjes
bij in de steek lieten. Maar het waternimfje en de kleine spinnekop troostten hen, omdat ze 't ook zo
kwaad gehad hadden in hun jeugd.
De kleinen waren nu twee maanden oud, en hadden al vier poten; maar de vier andere, die ’t kleine
spinnetje zocht, kwamen niet en zouden ook nooit komen. Het was, zoals de hooiwagen gezegd had:
zij waren niet voor spinnekop in de wieg gelegd.
‘O, wat krijgen wij ’t nu benauwd!’ riepen zij op een zonnige morgen; want zij waren vroeg op, omdat
zij de zon en de morgen liefhadden. ‘Wat krijgen wij ’t nu benauwd!’ – ’t Is, of ik barsten zal!’ riep een
der grootste. ‘Zou dat sterven wezen?’
Maar het was geen sterven. Want hij beproefde van benauwdheid om op te springen en zich uit te
rekken. Toen ging zijn vel los, en hij sprong eruit. Ja waarlijk! hij sprong eruit. Want men spreekt wel
eens van ‘uit zijn vel te springen’ – van ongeduld bijvoorbeeld – maar dat kan alleen een rups en slang
en zulke beesten, ook onze visdiertjes.
De anderen vonden, dat hun oudste broer er zo mooi groen uitgekomen was, met zwarte vlekken en
op de rug een lichtgele streep, dat zij de sprong ook beproefden; en allen kwamen er goed af, op één
na, die zich niet genoeg haastte, en erin stikte. Het oude vel stroopten zij verder met de poten af, even
als wij een hemd uittrekken; met dit onderscheid, dat zij geen ander behoefden aan te doen: want dat
zat eronder. En het staartje was zo klein geworden en zat zo los, dat zij het al spoedig ook konden
afschudden.
Maar nu ook snakten zij naar ’t geen zij nog nooit geproefd hadden: naar lucht. Want de goede God
had hen, voor een zo veranderd lichaam, ook een stel nieuwe longen gegeven om te ademen, zodat
zij de kieuwen in ’t geheel niet meer nodig, en die dan ook al verloren hadden. Vrolijk en moedig
trappelden nu de kleine beestjes, die intussen al heel wat groter geworden waren, door kroos en
bladeren heen; en waar nog een stekelbaarsje hun te na kwam, trapten zij het op de kop, of sperden
er den wijde muil tegen op, en de stekelbaarsjes stoven uiteen, onder het geroep: ‘De kikvorsen! De
kikvorsen!’
Ja waarlijk! zij waren echte kikvorsen geworden, de verachte diervisjes, met de vliezige staart en
wanstaltige pootjes; kikvorsen, die wij zeker niet zo lelijk zouden vinden, als ze niet zo kil en zo glad
waren, en vuile padden in de familie hadden; – misschien ook wel, als zij nu eenmaal de spotnaam
niet droegen van ‘Hollandse nachtegalen’.
Onze kleine kikvorsjes vonden de lucht zo fris, dat zij er de kaken van
opbliezen. Dat was een geheel andere wereld als onder water! Nu waren
ze fatsoenlijke lieden geworden, die ’t hoofd boven konden houden, zo
goed als een waterrat of een eend. En zij waren niet stom meer, als
vissen: want toen zij de kaken nog eens opbliezen, en daarbij diep
ademhaalden, kwam er ook geluid uit. Eerst ‘Rekkek’ en toen nog eens
‘Koaks', en eindelijk de regel voluit, waar een kikker zích zijn hele leven
bij houdt, omdat hij die zo mooi vindt: ‘Rekkekkekkek ... Koaks! Koak!!’
Op dit geroep kregen zij al spoedig antwoord uit de verte. Het waren
andere kikvorsen, die de laatste winter reeds in ’t slijk hadden uitgeslapen van al het schreeuwen, dat
zij de vorige zomer, vooral in koele nachten na een hete dag hadden gedaan. Zij waren verder en
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dieper in de poel gesprongen en gezwommen, maar kwamen nu wat naderbij, om de nieuwe familie te
zien. Toen zetten zich allen in een ruime kring, naar kikvorsenmanier, en bliezen op ’t wijdst de kaken
op, en schreeuwden om ’t hardst; – de ouden met nog menige noot ertussen, omdat zij de langste
adem hadden: ‘Rekkekkekkek ... Koaks! Koaks!!’
Juist begonnen zij honger te krijgen, de jonge wel te verstaan, van al dat gezang, toen hun oude
kennissen, het waternimfje en de kleine waterspin en de hooiwagen, hen kwamen begroeten: want zij
hadden hen aan ’t laatste kleine stukje staart herkend.
‘Wel! nu zijt gij mooi geworden!’ riepen de oude vrienden uit: ‘Weet gij nog wel, wat lelijke kleine
beestjes gij waart, toen u de stekelbaarsjes nog prikten en wij u beschermden?’
‘Wat?’ riep er een; want dat dit in presentie van die oudere kikvorsen gezegd werd, beledigde hem
bitter: ‘Wat? Durft gij zeggen, dat wij als gij geweest zijn, en onder dat kleine watergebroed behoord
hebben? Wij zijn kikvorsen en meesters van de poel. Dus een weinig meer respect voor ons.’
‘Nee, maar waarlijk!’ sprak het kleine spinnetje: ‘Bedenkt u maar eens. ’t Is u zeker, bij dat laatste
vervellen, uit het hoofd gegaan. Wij hebben nog met u, als kinderen, gespeeld. Toen had gij een staart
en kieuwen, en waart nog geen duimpje lang.’
Maar de jonge kikvorsen konden zulk een belediging niet verdragen, en sprongen de arme beestjes
op ’t lijf; en onder ’t geroep van ‘Sterf, lasteraar!', ging eerst ’t waternimfje en toen de waterspin. En
hoe zij gingen, en waarheen? Ja, dat kunnen zij niet navertellen; daarom zal ik het maar doen. De
kikkers wierpen de gehele tong achterstevoren uit de mond – als een jongen, die over de kop duikelt –
zodat zij die alleen met de onderkaak vast hielden. Die tong nu is kleverig, en daar bleven die arme
beestjes aan vast zitten, en gingen zo naar binnen; maar de hooiwagen liep weg: die was hun, met
zijn lange poten, te vlug af. En de kikvorsen, nadat zij hun boutje op hadden, riepen nog eens zo hard:
‘Rekkekkekkek ... Koaks! Koaks!!’ tot eindelijk de ooievaar het hoorde, en een paar van de grootste
schreeuwers, bij de achterpoten, uit ’t water opviste.
De hooiwagen zat op een kluitje aan de oever, en zong bij zichzelf, zo zacht, dat geen mens ’t horen
kon:
‘Als niet komt tot iet,
Dan kent ’t zichzelf niet!’
Opdracht 5
Lees het eerste sprookje en probeer daarin de kenmerken van Dekker, van der Kooi en
Meder te ontdekken. Zet ze in dit handige overzicht.
Kenmerk
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

In dit sprookje
zichtbaar?
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Waar en hoe?

Opdracht 6
Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerkingen van opdracht 5. Discussieer
net zo lang tot jullie het eens zijn. Waar nodig corrigeer je je eigen uitwerking.
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Een vreselijke geschiedenis

‘Dat is een vreselijke geschiedenis!’ zei de eerzame zwarte kip, en zij schudde daarbij haar sierlijk
witte kuif. ‘Verschrikkelijk, dat zoiets in een hoenderhok gebeuren kan. Ik zou bang zijn om vannacht
alleen te slapen. Gelukkig zitten wij met ons zessen op stok, en de haan is thuis.’
Zo sprak zij en knipoogde nog eens tegen de ondergaande zon. Toen ging zij het laatst van allen het
poortje van ’t kippenhok in, en sprong op de stok; maar zij had nog geen vaak, waar de kippen anders
nogal gebrek aan hebben. Zij moest, eer zij ging slapen, het nieuws nog eens even vertellen. De
familie zat zo warm bijeen; en verschrikkelijke histories, moorden en spookgeschiedenissen hoort men
’s avonds het liefst. Zij smaken niet voor ontbijt, als de lieve zon al zo vriendelijk schijnt.
De zwarte hen vertelde dan en vertelde, dat de andere hoenders er de veren van te berge rezen en
de haan zijn kam liet hangen. En dan was ’t gedurig: ‘Is ’t zeker waar?’ en de kip knikte van ja en de
haan met de hennen knikkebolden mee. Maar toen ze zo, al knikkende, waren in slaap gevallen,
droomden zij er nog hardop van, zodat het een heel gestommel gaf in het kippenhok en de baas dacht
dat de waterrat van gisteren weer naar eieren of kuikens kwam zoeken. Maar ’t was zo niet.
De vreselijke geschiedenis was natuurlijk aan het andere einde der stad voorgevallen, anders zou zij
zo vreselijk niet geweest zijn. Daar gaan wij dan nu heen en een week achteruit, om te beginnen met
het begin.
De zon ging op en de kippen vlogen van de stok. Ik wil nu juist niet zeggen, dat het alleen was, om de
zon te zien opgaan: want buiten het hok klonk het met een bevende stem: ‘Kieeept kiep, kiep, kiep!’
En toen was er een gestommel daar binnen, alsof de haan met zijn volkje bezig was, het hok af te
breken. De bewoners rolden over en door elkander heen naar buiten; en de oude man met zijn wollen
slaapmuts strooide gerst uit. Dat deed hij zo iedere morgen, en de haan had daarom voor een wollen
slaapmuts een onbegrijpelijk respect.
Na het eten gingen de kippen naar hun drinkensbak, en staken bij een frisse teug de kop naar boven,
om ’t goed te laten zakken, evenals een mens doet wanneer hij pillen slikt. En toen – ja, wat heeft een
kip al beter te doen, zolang zijn ei nog niet gaar is, als zich wat in de zon te koesteren? En de oude
man met de blauwe slaapmuts zorgde altijd, dat zij daartoe helder wit zand hadden.
Nu was er onder dat koppel een geelgevlekte kip – zoals de boeren haar noemen – die in hoge
gunst stond bij de haan en bij de oude man, omdat ze bijzonder veel eieren legde: meer dan honderd
in een jaar! Zij had maar een klein gebrek, en dat is: ze was wat koket. Kippen en honden, zowel als
kinderen, merken het al heel spoedig, als men wat werk van hen maakt; en dan denken ze al
bijzonder mooi of aardig te wezen. Zo ging het ook met onze ‘geelgevlekte’. Omdat zij de enige van
dat uniform was in dit hoenderhok, had zij een bijzondere inbeelding van haar schoonheid; en zij
bedacht niet dat men haar alleen om haar eieren zo lief had, zowel de haan als de oude man.
Terwijl nu de andere kippen nog de veren opzetten en schudden, en hun linkerpoot uitrekten, zich
koesterend in de zon – evenals kinderen die het bed zo lekker vinden – was onze ‘geelgevlekte’ al
opgestaan om zich nog eens in het water van de drinkensbak te spiegelen. Toen nam ze daarvan een
mond vol en poetste er de vleugels mee, en krabde zich met haar poot achter de oren, zoals mensen
en beesten doen als zij een zaak ernstig opnemen. En ondertussen stoof daar een borstveertje de
lucht in; maar de kip voelde er geen pijn van en riep vrolijk: ‘Vlieg maar weg, veertje! Hoe meer ik rui
of mijzelf pluk, zoveel te fraaier worden mijn veren en te meer maakt de haan mij zijn hof.’
Dat hoorde een vuilwitte kip, op hoge poten, die wat jaloers was uitgevallen, en het bleef
haar in de krop zitten, de hele dag. Maar zij was bang voor de andere, en hield het dus
binnen, tot deze ’s avonds naar bed was en zij, met nog een paar, buiten stond te
dromen. Toen lag het haar toch te zwaar in de maag, om ermee te gaan slapen, en zij
fluisterde de twee anderen toe: ‘Hebt gij ’t ook gehoord? Ik wil niemand noemen; maar
een van ons wil zich de lelijke veren uitplukken om nog mooier te worden en ons allen de
ogen uit te steken. Als ik de haan was, ik zou haar die kuren wel afleren.’
‘Wat je zegt!’ zeiden de andere kippen, en zij gingen slapen. Maar de uil, die boven ’t
kippenhok een gat in de muur bewoonde, sliep niet; zij werd nu eerst recht wakker en
hoorde scherp. En toen nu de hennen waren opgetrokken, riep zij haar man wakker en
zei: ’t Is niet pluis hieronder tussen de kippen! Ik heb het met mijn eigen oren gehoord:
een leven als een oordeel moet het geweest zijn. Verbeeld u, daar heeft een van de kippen zich kaal
willen plukken, om mooier veren te krijgen; de andere zijn daar nijdig om geworden, en de haan heeft
er met bloedige sporen doorheen moeten slaan, om vrede te krijgen. – Neen! Dan is een uil
verstandiger. Die neemt zo veel vrouwen niet.’
‘Uhu!’ knikte vader uil. ‘Laat de kinders het maar niet horen. Die vertellen het licht weer over, en ’t zijn
anders goede buren beneden.’
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Maar de kinders sliepen nog, en moeder had nog juist de tijd, om het even aan een overbuur op de
kerktoren te gaan vertellen. Die woonde daar zo hoog, dat zij algemeen voor zeer respectabel werd
gehouden; en het was al een gewichtig ding, wanneer zij op de verhalen van lagere uilen ‘uh ... ru!’
zei, want ze brauwde wat, als meer dames, die hoog wonen.
Het verhaal was spoedig gedaan, en de buurdame zette ogen op, die zelfs voor een uil groot waren.
Toen sloeg ze haar steile vleugels als een schoudermantel om, ging op de tenen staan en riep: ‘Een
vreselijke geschiedenis!’
Ik geloof zeker, dat die geschiedenis, door de schrik, nog verschrikkelijker geworden was. Ten minste
de eerwaardige kerkduiven, die de uil ’s morgens goede nacht waren gaan zeggen, kwamen thuis met
een verhaal, dat nog eens zo lang was: ‘Hebt gij er nog niets van gehoord? Men weet het toch al
boven in den toren.’
‘Wat? Wat?’ kirden de andere duiven.
‘Wel, het moet daarginds in het kippenhok gebeurd zijn; en de kerkuil heeft het alles gezien, maar zij is
wijs genoeg geweest, om er niet tussenbeide te komen: dat gaat niet, tussen man en vrouw. ’t Is een
vreselijke geschiedenis!’
‘Vertel dan toch! Vertel dan toch!’ kirden de duiven weer, en van ongeduld vlogen de veren door de
duiventil.
‘Ja! ’t Is haast niet ordentelijk om te vertellen onder duiven. Maar een van de kippen heeft zich geheel
kaal geplukt, omdat haar veren niet mooi genoeg waren, en twee anderen wilden het ook doen; maar
de haan is er met geweld tussenin gekomen, en heeft de twee hokarrest gegeven, zodat ze in geen
acht dagen meer met hem mogen gaan wandelen.’
‘En de geplukte?’ bromden de doffers, die toch bijzonder veel medelijden met het kale beest hadden,
‘de geplukte dan?’
De hoogvlieger voelde, dat er nog iets aan haar verhaal ontbrak; maar zij was nooit om woorden
verlegen en zei: ‘De uil vloog stil weg, toen het zo erg liep; maar als zij niet aan de wonden gestorven
is, moet zij zeker vannacht bevroren zijn. Want het vroor straf.’
De duiven vlogen de stad over, van huis tot huis en van dak tot dak. En toen zij met haar goede
verrekijkers een koppel hoenders zagen, dat zo veel gemakkelijker aan de kost kwam dan zij – op het
eierenleggen na – streken zij neer op de hof, en waren zo vrij, om ongenood mee te eten. Nu is er
geen guller en zorgelozer dier, dan het hoenderras. Hebben zij nog maar voor ’t ogenblik genoeg, dan
laten ze vrij mussen en duiven mee-eten; en de haan stapt er deftig midden doorheen en zegt: ‘Leven
en laten leven.’
Uit dankbaarheid vertelden de duiven aan de haan de hele vreselijke geschiedenis, die alweer
vreselijker geworden was door ’t overvliegen, zonder dat de duiven het zelf gemerkt hadden. De haan
kon er ’s nachts niet van slapen, en hij kraaide te middernacht. Dat doen de hanen wel meer, want zij
hebben een groot huisgezin en veel zorgen; dat drijft de slaap uit de ogen. Maar deze keer waren het
geen zorgen. Het was maar een benauwde droom.
Vóór dag en dauw zat hij reeds boven op de heiningen riep de buren toe: ‘Slaapt gij nog?’ Want ze
hadden elkander gisteren afgeklopt, dat er de veren afvlogen: daarom waren ze nu weer goede
vrinden. Beide geburen, de goudlakense en de zwarte, stonden dan op, de slaap nog in de ogen. En
toen ze zich wakker gekraaid hadden, begon de haan op de heining: ‘Hebt gij er nog niets van
gehoord? Niets? ’t Is een vreselijke geschiedenis!’
‘Wat? Wat dan?’
‘Wel, van die drie hennen hier in de buurt, die zich uit jaloersheid op elkaars mooie veren gans kaal
hebben geplukt. De ene begon met zich de oneffen veren uit het lijf te halen, en toen zijn de andere
op haar aangevallen; en allen hebben elkander de mooie en zichzelf de lelijke veren uitgeplukt: gans
kaal! De mensen hebben er schande van gesproken, en de haan heeft ze met bebloede koppen op
stok gejaagd, waar ze de koorts kregen van de kou, en elkaar nog stervend in de naakte huid pikten. ’t
Is een vreselijke geschiedenis!’
En de hanen kraaiden het uit, maar de hennen keken beschaamd vóór zich en mompelden ‘Kloek,
kloek!’ En ’t was zeker waar: want de duiven waren erbij geweest en van schrik weggevlogen.
Daar was rouw in de kippenhokken: want men rekende het een schande voor de hele familie. Maar de
kleine vleermuizen, die altijd nijdig zijn, omdat zij in ’t geheel geen veren hebben, hadden recht plezier
in het verhaal van al die geplukte kippen. En zij vlogen naar de drukkerij, waar juist, in de late avond,
een lange, magere man met zijn hand onder het hoofd zat, en zuchtte. Want al wat hij in zijn hoofd
had, waar of niet waar, stond al in de krant, en nog was die niet vol.
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Toen fladderden den arme courantier de kleine vleermuizen om de oren, en zij
gonsden hem hare geschiedenis toe; en de man sprong op.
‘Is ’t waar?’ riep hij uit; en meteen zat er een vleermuis op zijn hoofd, en riep
‘Waar! Waar! Zeker waar!’ Het diertje klemde zich met zijn scherpe nagels zo
vast, dat het er nog zitten zou, als de man haren op zijn hoofd had gehad; maar
die waren hem alle al uitgevallen. ’t Was of alles, in en op zijn hoofd, in de krant
moest. Het kwam er ook niet op aan, of zijn hoofd leeg werd en kaal; maar de krant moest vol, altijd
vol, elke dag! – Daarom was hij niet nijdig op die scherpe vleermuis; want het gehele verhaal kwam in
de krant, en toen was het zeker waar en de krant was er vol van. ‘Drie hennen kaal geplukt en dood
gebloed, en van droefheid kon de haan niet meer kraaien, en geen enkele kip, die meer eieren legde!’
– Ieder had er de mond vol van; en de boeren sloegen de eieren een halve cent op.
Zo kwam de historie ook tot de deftige zwarte kip met de witte pruik, en zij kon er niet van slapen. Nu
waren er nieuwe buren gekomen, van ’t andere einde der stad; en de zwarte hen stond vroeg op, heel
vroeg, om het een van de buren te vertellen; dat zij het uit de krant had horen lezen, en dan was het
zeker waar. En de hen, die het vroegste op was hiernaast, schudde de veren van verontwaardiging,
en vond het wel een schande voor de hele familie; maar zulke dingen mocht men toch niet verzwijgen!
De schaamte en de goede zeden gingen op die wijs de hoenderwereld uit!
Die dat zei, was juist de ‘geelgevlekte’. Zij herkende haar eigen geschiedenis niet, en was
dat borstveertje ook al lang vergeten. Toch staat het in de krant, en ’t is nu zeker waar ...
Zeker waar is het, dat er uit één klein veertje drie geplukte hoenders geboren zijn!
Opdracht 7
Lees het tweede sprookje en probeer ook daarin de kenmerken van Dekker, van der Kooi
en Meder te ontdekken. Zet ze in het overzicht.
Kenmerk
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

In dit sprookje
zichtbaar?
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Waar en hoe?

Opdracht 8
Vorm een nieuw groepje van vier en bespreek jullie uitwerkingen van opdracht 7.
Discussieer net zo lang tot jullie het eens zijn. Waar nodig corrigeer je je eigen
uitwerking.
Opdracht 9
Sprookjes zijn vaak moraliserend: de lezer moet er iets van leren. De beide sprookjes
van Van Koetsveld zou je best op situaties van nu kunnen toepassen, gewoon in de
wereld om je heen of in de grote wereld van de politiek.
Bedenk bij de beide sprookjes zo’n toepassing. Doe dat in twee stappen:
1
Stel eerst samen vast wat de moraal van het sprookje is.
2
Bedenk dan een toepassing voor nu.
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Sprookje: Rekkekkekkek ... Koaks! Koaks!
moraal
toepassing
Sprookje: Een vreselijke geschiedenis
moraal
toepassing

8

Nog een stukje theorie

Het belangrijkste kenmerk van sprookjes is de ongebreidelde fantasie: kabouters, heksen, sprekende
dieren en planten maken deel uit van de sprookjeswereld. Het sprookje kent een complete osmose
van realiteit en bovennatuurlijke wereld. Formeel kenmerkt het zich door zijn eenvoudige zinsbouw,
structuur en karaktertekening. Het bevat veel herhalingen en heeft een formuleachtige inleiding (‘Er
was eens ...’) en slot (‘En ze leefden nog lang en gelukkig’). Dit alles maakt het genre zo geschikt als
kinderliteratuur, hoewel het daar oorspronkelijk niet voor bedoeld was en de inhoud vaak een gruwelijk
karakter heeft.
In de loop der tijden werden diverse verzamelingen sprookjes aangelegd, deels op grond van
mondelinge tradities. Uit de negende eeuw stamt bijvoorbeeld de bekende Arabische
sprookjesverzameling Duizend-en-een-nacht, waarin de verhalen in een kadervertelling tot een geheel
zijn verenigd. Eind zeventiende eeuw legde Charles Perrault een verzameling nu
algemeen bekende sprookjes aan (onder andere De schone slaapster, Roodkapje,
Blauwbaard, De gelaarsde kat, Assepoester en Klein Duimpje) onder de titel Les
contes de ma mère l’Oye. Maar pas in de romantiek ontstond er belangstelling op
grotere schaal, vooral onder invloed van de idee dat op die manier een bijdrage zou
worden geleverd aan de reconstructie van ‘de volksgeest’. Onderzoekers legden toen
de sprookjes vast die eeuwenlang mondeling overgeleverd waren. Beroemd zijn de
Kinder- und Hausmärchen (1812-1814), verzameld door Jacob en Wilhelm Grimm.
Naast het volkssprookje is er ook nog het kunst- of cultuursprookje. Dat zijn sprookjes
die niet uit de overlevering zijn opgetekend, maar naar het voorbeeld van
volkssprookjes zijn geschreven en die deze soms in hun verhaaltrant dicht benaderen.
Zij zijn van jongere datum en dragen duidelijk het stempel van de dichter of schrijver. Zij kenden een
bloei in de negentiende eeuw en hebben vaak een satirisch of moraliserend karakter. Bekende
sprookjesschrijvers zijn Hans Christian Andersen (1805-1875), Clemens Brentano (1778-1842) en
Wilhelm Hauff (1802-1827).
Naar: Algemeen letterkundig lexicon, http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02748.php.

Opdracht 10
1
2
3

4
5
6
7

Noteer drie belangrijke verschillen tussen het volkssprookje en het cultuursprookje.
Wanneer was het tijdperk van de romantiek?
De sprookjes van Perrault, Andersen en Grimm werden al snel in het Nederlands
vertaald (of naverteld). Via http://www.dbnl.org/onzekinderboeken/ kun je vinden
wanneer.
a In welk jaar verscheen/verschenen voor het eerst een of meer sprookjes van
Perrault in het Nederlands?
b In welk jaar verscheen/verschenen voor het eerst een of meer sprookjes van
Andersen in het Nederlands?
c In welk jaar verscheen/verschenen voor het eerst een of meer sprookjes van
Grimm in het Nederlands?
Noteer vier (bekende) sprookjes van Andersen.
Noteer vier (bekende) sprookjes van Grimm.
Noteer de titel van een sprookje van Perrault dat niet in het stukje theorie hierboven
wordt genoemd.
Behoren de vier sprookjes die jij koos bij opdracht 1 tot de volks- of tot de
cultuursprookjes? Geef bij elk sprookje een korte uitleg.
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8

Is het sprookje De beide bloemen (opdracht 4) een volkssprookje of een
cultuursprookje? Geef een korte uitleg.
9 Horen de beide sprookjes van Van Koetsveld bij de cultuursprookjes of bij de
volkssprookjes? Geef weer een korte uitleg.
10 De inhoud van een sprookje heeft vaak een gruwelijk karakter, wordt in de theorie
hierboven gesteld.
a Hoe is dat in de sprookjes die jij bij opdracht 1 koos?
b Hoe is dat in het sprookje van Goeverneur en in de sprookjes van Van Koetsveld?

9

Sprookjesverzamelingen

Niet alleen in Frankrijk (Perrault) of Duitsland werden sprookjes
verzameld. Dat gebeurde ook in Nederland. Soms ook per
provincie of per streek. Voor Vlaanderen maakte Geert van
Istendael van al die oude verzamelingen een moderne uitgave:
Vlaamse sprookjes (Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen,
1995). Voor Nederland deden Eelke de Jong en Hans Sleutelaar
dat, met als uiteindelijke resultaat het dikke boek Alle Sprookjes
van de Lage Landen (Uitgeverij Unieboek, Weesp, 1985). Van
Istendael verzamelde 75 sprookjes, De Jong en Sleutelaar kwamen
met een verzameling van 481 stuks.
In een vorige editie, Sprookjes van de Lage Landen (uitgave De
Bezige bij, Amsterdam, 1972) vermeldden ze ook waar het sprookje vandaan komt. Het
meisje dat haar bil brak (pagina 104 in Alle Sprookjes van de Lage Landen) is afkomstig
van een onbekende verteller uit Hoorn en werd opgetekend in 1899.

Het meisje dat haar bil brak
Er was eens een molenaarszoon die met zijn meisje naar de stad was
geweest. Het had geregend en toen ze terugkwamen, stond het land om de
molen blank.
‘Ga maar op mijn rug zitten,’ zei de molenaarszoon, ‘anders krijg je natte
voeten.’
Maar het meisje wilde niet. De jongen drong niet verder aan en waadde door
het water naar huis. Het meisje volgde hem, maar ze kreeg geen natte voeten.
Zij liep op het water.
De jongen was zo verbaasd dat hij er ziek van werd. Toen hij een dag ziek
lag, wipte er een kip op de onderdeur. Het dier kakelde zo hard, dat zijn moeder het wegjoeg. De
volgende dag was de kip er weer. Nu kakelde ze nog harder. De molenaarsvrouw maakte korte
meteen en joeg het dier met een bezem weg.
Haar zoon vertrouwde het niet, en de derde dag zei hij: ‘Moeder, geef me de bijl eens aan.’
‘Waar heb je die voor nodig?’
‘Dat zul je wel zien,’ zei hij. ‘Als de kip terugkomt, moet je haar niet wegjagen.’
Even later vloog de kip naar binnen. Toen ze vlak bij zijn bed was, gooide de jongen de bijl.
Hij raakte de hen in haar staart. De volgende dag hoorde hij dat zijn meisje in bed lag. Ze had haar bil
gebroken.
Nu wist de jongen dat zij een heks was en hij haar maar beter kon vergeten.
Een iets jongere verzameling volkssprookjes
verscheen in de serie Sprookjes uit de
wereldliteratuur van Uitgeverij Elmar (Rijswijk,
1998): Nederlandse & Vlaamse sprookjes,
verzameld door Bert Oosterhout.
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Opdracht 11
1
2

Wijs in het sprookje Het meisje dat haar bil brak de kenmerken van het
volkssprookje aan.
Zoek een sprookje (in dit of een ander boek) dat afkomstig is uit de stad, de streek
of het land waar jij geboren bent. Wijs ook in dat sprookje de kenmerken aan.

Opdracht 12
Vorm een nieuwe groep van vier en lees elkaar het sprookje voor dat je gevonden hebt
in opdracht 11. Beantwoord daarna samen de volgende vragen.
1 Welk sprookje heeft de meeste elementen uit de fantasiewereld?
2 In welk sprookje zijn realiteit en het bovennatuurlijke het meest tot een eenheid
geworden?
3 In welk sprookje is de manier van vertellen het meest eenvoudig?
4 Welk sprookje is het meest gruwelijk?

10 Nederlandse cultuursprookjes
Vlak voor 1900 verschenen er in Nederland een paar langere sprookjes, die heel bekend
zijn gebleven:
1892 De kleine Johannes van Frederik van Eeden
1898 Psyche van Louis Couperus
1899 Fidessa van Louis Couperus
Van alle drie de boeken lees je nu de eerste pagina’s. De teksten zijn wat spelling en
naamvallen betreft weer aangepast.

1

De kleine Johannes – Frederik van Eeden, 1892

Ik zal u iets van de kleine Johannes vertellen. Het heeft veel van een sprookje, mijn verhaal, maar het
is toch alles werkelijk zo gebeurd. Zodra gij het niet meer gelooft, moet ge niet verder lezen, want dan
schrijf ik niet voor u. Ook moogt ge er de kleine Johannes nooit over spreken, als ge hem soms
ontmoet, want dat zou hem verdriet doen en het zou mij spijten, u dit alles verteld te hebben.
Johannes woonde in een oud huis met een grote tuin. Het was er
moeilijk de weg te vinden, want in het huis waren veel donkere
portaaltjes, trappen, kamertjes en ruime rommelzolders, en in de
tuin waren overal schuttingen en broeikasten. Het was een hele
wereld voor Johannes. Hij kon er verre tochten in maken en hij gaf
namen aan alles wat hij ontdekte. Voor het huis had hij namen uit
het dierenrijk: de rupsenzolder, omdat hij er rupsen grootbracht;
het kippenkamertje, omdat hij daar eens een kip gevonden had.
Die was er niet vanzelf gekomen, maar daar door Johannes’
moeder te broeien gezet. In de tuin koos hij namen uit het
plantenrijk, en lette daarbij vooral op de voortbrengselen, die voor
hem van belang waren. Zo onderscheidde hij een frambozenberg,
een dirkjesbos en een aardbeiendal. Heel achter was een plekje,
dat hij het paradijs noemde en daar was het natuurlijk erg heerlijk.
Daar was een groot water, een vijver, waar witte waterlelies
dreven en het riet lange fluisterende gesprekken hield met de
wind. Aan de overzijde lagen de duinen. Het paradijs zelf was een
klein grasveldje aan deze oever, omringd door kreupelhout,
waartussen het nachtegaalskruid hoog opschoot. Daar lag Johannes dikwijls in het dichte gras en
tuurde tussen de schuifelende rietbladen door, naar de duintoppen over het water. Op warme
zomeravonden was hij daar altijd en lag uren te staren, zonder zich ooit te vervelen. Hij dacht aan de
diepte van het stille, heldere water voor zich, – hoe gezellig het daar moest zijn, tussen die
waterplanten, in dat vreemde schemerlicht, en dan weer aan de verre, prachtig gekleurde wolken die
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boven de duinen zweefden, – wat daar wel achter zou zijn en of het heerlijk zou zijn daarheen te
kunnen vliegen. Als de zon juist was ondergegaan, stapelden de wolken zich daar zó opeen, dat ze de
ingang van een grot schenen te vormen en in de diepte van die grot schitterde het dan van zachtrood
licht. Dat was wat Johannes verlangde. Kon ik daarin vliegen! dacht hij dan. Wat zou wel daar achter
zijn? Zou ik daar eenmaal, eenmaal kunnen komen?
Maar hoe dikwijls hij dat wenste, telkens viel de grot in vale, donkere wolkjes uiteen, zonder dat hij er
dichter bij kon komen. Dan werd het koud en vochtig aan de vijver en moest hij weer zijn donkere
slaapkamertje in het oude huis gaan opzoeken.
Hij woonde daar niet geheel alleen; hij had een vader, die hem goed verzorgde, een hond die Presto
en kat die Simon heette. Natuurlijk hield hij van zijn vader het meest, maar Presto en Simon achtte hij
volstrekt niet zoveel beneden hem, als een groot mens dat zou doen. Hij vertrouwde zelfs meer
geheimen aan Presto dan aan zijn vader, en voor Simon gevoelde hij een eerbiedig ontzag. Nu, dat
was geen wonder! Simon was een grote kat met glanzig zwart vel en een dikke staart. Men kon hem
aanzien dat hij volkomen overtuigd was van zijn eigen grootheid en wijsheid. Hij bleef altijd even deftig
en voornaam, zelfs als hij zich verwaardigde even met een rollende kurk te spelen, of achter een
boom een vergeten haringkop op te knauwen. Bij de dolle uitgelatenheid van Presto kneep hij
minachtend de groene ogen toe en dacht: Nu ja! Die honden weten niet beter.
Begrijpt ge nu dat Johannes ontzag voor hem had? – Met de kleine bruine Presto ging hij veel
vertrouwelijker om. Het was geen mooi of voornaam, maar een bijzonder goedig en schrander hondje,
dat nimmer verder dan twee pas van Johannes weg te krijgen was en geduldig zat te luisteren naar de
mededelingen van zijn meester. Ik behoef u niet te zeggen hoeveel Johannes van Presto hield. Maar
hij had toch ook heel wat ruimte in zijn hart voor anderen over. Vindt ge het vreemd dat zijn donker
slaapkamertje met de kleine ruitjes daar ook een grote plaats innam? Hij hield van het behangsel met
de grote bloemfiguren, waarin hij gezichten zag en waarvan hij de vormen zo dikwijls bestudeerd had,
als hij ziek was of ’s morgens wakker lag, hij hield van het ene schilderijtje dat er hing, waarop stijve
wandelaars waren afgebeeld, die in een nog stijvere tuin wandelden langs gladde vijvers, waarin
hemelhoge fonteinen spoten en kokette zwanen zwommen; – het meest hield hij echter van de
hangklok. Hij wond die altijd met zorg en aandacht op en hield het voor een noodzakelijke beleefdheid
naar haar te kijken als zij sloeg. Dat ging natuurlijk alleen, zolang Johannes niet sliep. Was de klok
door een verzuim stil blijven staan, dan voelde Johannes zich zeer schuldig en vroeg haar duizend
maal vergeving. Gij zoudt misschien lachen, als ge hem met zijn kamer in gesprek hoorde. Maar let
eens op hoe dikwijls gij bij uzelf spreekt. Dat schijnt u in ’t geheel niet belachelijk. Johannes was
bovendien overtuigd, dat zijn hoorders hem volkomen begrepen en had geen antwoord nodig. Maar
heimelijk wachtte hij toch weleens een antwoord van de klok of het behangsel.
Het hele verhaal kun je vinden op http://www.dbnl.org/tekst/eede003klei02_01/eede003klei02_01_0001.php.

2

Psyche – Louis Couperus, 1898

Reusachtig massief, met driehonderd torens, op de hoogste top
van een rotsgebergte, rees het koningsslot in de wolken.
Maar de top was breed vlak als een hoogland, en het slot breidde
zich mijlen ver uit, met wallen, met muren van tinnen, mijlen, mijlen
ver uit ...
En overal rezen de torens op, verloren in de wolken, en het slot
was als een stad, hoog op de rots van basalt.
Rondom het slot cirkelden lager en verder, lager en verder, de
valleien van het rijk, verschietende met horizonnen, de een achter
de ander en altijd, altijd door.
Achter de kimmen daagden weer kimmen; achter de rozige
zilveren; achter de blauwende gouden; achter de grauwende,
blekende nevelende, wemelende weg, en nooit was de laatste te
zien: bij helder weer doemde achter den einder altijd een einder
weer.
Ze cirkelden eindeloos achter elkaar, ze verloren zich in
wegtrillende misten, en plotseling tekende scherper zich af de
silhouet van hun kim.
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Over de hoge torens streek soms een waas van wolkfloers heen, maar onder bruiste een vloed, die
zich stortte wanhopig als waterval in een afgrond van peilloze duizeling.
Zo scheen het of het kasteel oprees tot de hoogste sterren, en daalde tot in de diepste
middenpuntnaven der aarde.
Langs de meer dan mannehoge kantelen dwaalde Psyche veel rond, rondom het slot, dwaalde ze van
toren naar toren, van tin naar tin, met een glimlach van gedroom. Dan keek ze naar boven en strekte
de hand als uit naar de sterren, of keek naar beneden in het regenbogende watergeklots, tot het
duizelde in haar hoofdje, en zij ijlings zich trok terug en de handjes sloeg voor de ogen. En heel lang
kon zij dan zitten in de hoek van een kanteel, de ogen ver, een lachje om haar lippen, de knieën
opgetrokken en met de armen omvangen, en haar kleine vleugels lagen uitgespreid aan tegen het
mossige steen, als een kapelletje, dat zat onbewegelijk.
En zij tuurde uit naar de kimmen.
En hoe zij ook tuurde, zij zag er altijd meerdere.
Dichtbij waren het groene valleien, met grazende schapen bespikkeld, sappige weiden met vette vee;
wuivende korens, scheeprijke kanalen; en het huizengevlak van een dorp. Verder werden het lijnen
van wouden, toppen van heuvels, kammen van bergen, of, ruw uitgehakt, onverwachts, een massa
van hoekig basalt. Nog verder, nevelden steden weg met minaretten en dommen, koepels en spitsen,
schoorstenen, die rookten, het lint van een brede rivier ... Nog verder, vertederden horizonnen in
melkblank en opaal gedroom, geen lijn meer, maar tint alleen, weerschijn van laatste zonneglans,
verheveling of er meren spiegelden, eilanden rezen laag aan de lucht, luchtparadijzen, waterstrepen
van hemelzee, oceanen van ether en lichttrillende niets ...
En Psyche tuurde, tuurde voor zich uit ...
Zij was het derde prinsesje, de jongste dochter van de oude koning, vorst van het Rijk van Verleden ...
Zij was altijd heel eenzaam, hare zusters zag ze weinig, haar vader maar een enkel ogenblik des
avonds, voor zij slapen ging, en, zo ze kans zag, vluchtte zij weg van de mummelende voedster, en
dwaalde zij langs de tinnen, en droomde zij, met haar ogen ver, ver turende uit naar het wijde rijk, dat
cirkelde weg in het niets ... O, hoe ze verlangde te gaan, verder dan het slot, te gaan naar de weiden,
de wouden, de steden, te gaan naar de spiegelende meren, opalen eilanden, oceanen van ether, en
dan naar dat verre, verre niets, dat zo trilde als een bleek, bleek licht ... Zou zij ooit nog de poorten uit
kunnen gaan? O, hoe zij verlangde te dwalen, te zoeken, te vliegen ... Te vliegen, o te vliegen, te
vliegen als de mussen, de duiven, de arenden ...!
En zij klepte met hare wiekjes, zwak. Het waren, aan hare schoudertjes teer, twee wiekjes als van een
heel grote kapel, doorschijnende vlies, karmozijn bestuifd en zachtgeel, azuurtjes en rozig geaderd,
waar ze vasthechtten aan haar rug, en op ieder wiekje gloeiden twee ogen, zoals op de staart van een
pauw, maar fijner van kleur, en schitterend als gestampte juweel: gestampte saffier en smaragd op
fluweel, en het fluwelen oog viermalen gezet in het schitterstof van de wiekjes.
Ze klepte er mee, ze kon er niet mee vliegen.
Het hele verhaal vind je op http://www.dbnl.org/tekst/coup002psyc02_01/coup002psyc02_01_0001.php.

3

Fidessa – Louis Couperus, 1899

In de nacht scheen het woud onmetelijk van maagdelijke
ongereptheid: zwart van reusachtige boomstammen en knoestige
takken, die in het spoken der maan zich wrongen met een
wanhopig gebaar van machtige strijdersarmen, als in één
heroïsche marteling zwaar gespierder leden.
Zo spookte het woud een somberen kamp van bovenmenselijke
atleten, roerloos geslagen door een vloek van voortaan eeuwig
onbewegelijk blijven in dit allerlaatste gebaar hunner
titanenhartstocht: gigantenoorlog, in één seconde van noodlot
versteend nu gedoemd.
De dikke bladerenmassa’s bewogen niet, en de schaduwen
tussen het onnaspeurlijk gebaar der spierige boomarmen dropen
ertussen als plakkaten van inkt, stroomden eraf als dikke vloeisels
van inkt, vloeibaar fluweel, dat dik en traag uitkrinkelde en zich
ophoopte tot een chaos van opake duisternis.
Maar vreemde verrassing was – diep-in – een doorzichtiger
worden van het inktwoud, waar de bomen verijlden
langzamerhand, waar de inktschaduwen dunner verschemerden,
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waar het titanengebaar van de takken vermenselijkte, en waar in de maan opblankten bleke abelen,
geheel onverwachts, in een weemoed van heel matte schijnsels, in een droppelende tinteling van
lichtende vonken, wanneer het maanlicht hangen bleef aan het lover, dat duidelijker dan opzilverde.
Zo verijlde het woud, zo verschemerde het in transparantere nachtperspectieven, tot plotseling het
was met de bomen gedaan, en de laatste abelen, duidelijk uitgeknipt, louter zilver, als met
muntdragende twijgjes rijk opdroomden in een mist van de maan.
En een wijde vlakte, als een weide, strekte zich in de manemist uit, transparant en schijnbaar
eindeloos, naar een horizon toe van vochtige dauw, of strak gespannen wazen optrokken, wazen van
vocht, zilverwazen van vochtige glanzen, opdomende en opdauwende uit het gras der nachtgedrenkte
weide.
Het was alles heel stil, heel licht en heel vochtig. Leefde er niets en bewoog er niets in deze wijde en
glanzende nachtdauw, in de glansmist onder de maan?
Was het oprijzen van nevel, was het trillen van waas, was het vaag opspoken van glans, die zich
verplaatste, links, rechts, die wisselde, nu wat dichterbij en dan iets verder af? Zo teder en heel
doorzichtig rezen dan de nevels, en het waas trilde als een spinnewebsluier; en de glans, die
opspookte, ver-ommelijnde zich, onuitzegbare vorm; iets van schimmen, maar toch niet van leven, tot
plotseling een gebaar van armen, opgeheven, zich verduidelijkte in de manemist, tot plotseling kopjes
zich rondden met stromende haren van zilverglans, en uit de nacht opdansten zo bevallige ijlgestalten,
dat zij niet schimmen bleken maar leven, zo luchtig, zo vrolijk als schimmen niet dansten: haar dans
was één lach, haar spel was één blijdschap, een zilveren lach en een zilveren blijdschap, verrassend
van tedere kinderlijkheid en gedachteloosheid en zorgeloosheid, of haar bestaan was niet meer dan
dit huppelend bewegen, met zoo fijne voetjes, die nauwelijks neertraden, die nauwelijks neerdrukten
de grashalmpjes der weide; zo lachende blij was het heel snelle zweven, met knikkende kopjes, met
stromende haren, met armen wijduit en hoogop, klaarder en klaarder in het heldere maanlicht, de
leden zo teer en zo licht en zo luchtig, zo blank in het wazen van dauw en van maanlicht, etherische
naaktheid, wier ziel was dáns alleen, omdat de nacht zo stil was, de maan zo heel klaar scheen en
haar aller leven was niets dan blijdschap en vrolijke luchtigheid; niets dan huppelen met natblote
voetjes over de wijde weide en verzinkende weer in den mist, in de nevel, aan de eindeloos
verschemerende horizon ...
Geluid van muziek trillerde op, of snaren de manestralen waren,
snaren van etherische, luchthoge harp, waarover de nimfehandjes
dwalen ... De zilveren harp stond op de weide, hoog tot de hemel,
in één luchtgolving van geluid, zee van vibratie, tussen wier
bevingen telkens klonk de évenschelte van zachte cymbalen,
getemperd door ingehouden slagen van de metalen schalen, dof
op elkaar. Of het tingen van glazen klokjes, geluidfijn, of het
belletjes waren van bloemen, lelietjes van dalen, die even de
klepeltjes tikten tegen de blanke bloemenblaadjes, als de wazen
der nimfen waaiden tegen de stengelen aan.
De nimfen dansten, de nimfen zongen, blij in de nacht van
maneschijn, blij om de harp van luchtgeluid, die op de weide
stond, diep in het duistere woud.
De nimfen zongen en dansten.
En zij lachten om haar geheimenis.
Het hele verhaal vind je op
http://www.dbnl.org/tekst/coup002fide02_01/coup002fide02_01_0001.php.

Opmerking: In 2014 verscheen een nieuwe uitgave van de beide sprookjes van
Couperus, met daarin de prachtige illustraties die B. Reith bij die verhalen maakte. Kijk
eens op http://www.sprookjesvancouperus.nl/, dan zie je de nimfen dansen.
Opdracht 13
Vorm een nieuw groepje van vier. Jullie hebben nu van alle drie de boeken (De kleine
Johannes, Psyche en Fidessa) het begin gelezen. Die ga je vergelijken. Overleg bij elke
vraag net zo lang tot jullie het eens zijn.
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Van welk boek past de manier van vertellen het meest bij een sprookje?
Van welk verhaal past de woordkeus het meest bij een sprookje?
Van welk verhaal passen de verhaalfiguren het meest bij een sprookje?
In welk verhaal is de sfeer het meest sprookjesachtig?
Als je een van deze boeken zou moeten lezen, welk boek zou je dan beslist niet
kiezen?
Deze drie boeken zijn later allemaal wel een of meer keren herdrukt. Welk boek is
volgens jullie het meest populair?

11 Nieuwere sprookjes
Nog steeds zijn er schrijvers die sprookjes vertellen. Je gaat nu een sprookje lezen dat
geschreven is na 1940. Bij Walva-Boek in Laren verscheen Sprookjes van Anderen,
samengesteld door Piet Barneveld en Jan Heerze.
In dit boek vind je onder andere de volgende verhalen.
•
Herman de Coninck: Sprookje
•
Bertus Aafjes: De groene Amsterdammer
•
Maarten Biesheuvel: Hoe de dieren in de hemel kwamen
•
Herman Pieter de Boer: Het heerlijk sprookje van de zangeres
Eulalia Montenegro
•
Godfried Bomans: De dood van de sprookjesverteller
•
Louis Paul Boon: Roodkapje
•
Remco Campert: Sprookje
•
Marnix Gijsen: Van een wolf die vreemde talen sprak
•
Jac. Van Hattum: ’s Konings kalf
•
Jan Kal: Assepoester
•
Anton Koolhaas: De mier, de eerbied en de roem
•
Sybren Polet: De gierige schoenmaker
•
Jos Vandeloo: Groenbroekje
•
Leo Vroman: Het herinneraartje
Een mooie bloemlezing van sprookjes uit latere tijd is ook de in
1995 verschenen bundel Moderne sprookjes (uitgeverij Kwadraat,
Utrecht). Je vindt daarin onder andere:
•
J.M.A. Biesheuvel: Hoe de dieren in de hemel kwamen
•
Godfried Bomans: Prinses Stoepje
•
Désanne van Brederode: Hoe koning Socrates zijn eigen
sprookje schreef
•
Hermans Brusselmans: Vlaams televisiesprookje
•
Kristien Hemmerechts: Kindje en Appelsientje, Appelsientje en
Kindje
•
Cees van Hoore: De prins en Fee Dunnewee
•
Atte Jongstra: Hoe de koning tot inkeer komt
•
Rudy Kousbroek: Het meisje met de eierstokjes
•
Josien Laurier: Hoe Hans verzoop
•
Jacq Vogelaar: Paardedromen
•
Gerard Walschap: Vertelsel van de acht broers
Maar er zijn ook nog steeds schrijvers die, naast andere boeken, ook een boek met
alleen maar sprookjes publiceren. Hierna volgt een, lang niet volledig, overzicht van
‘sprookjesboeken’.
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Armando: De sprookjes
verscheen in 1994

Dirk de dwerg
Er leefde eens een dwerg die Dirk heette. Wat een verveld ventje
was die Dirk, zeg. Altijd opscheppen. Altijd wilde hij indruk maken.
Hij bemoeide zich overal mee en wist alles beter. Erg vervelend van
die Dirk.
Je begrijpt dat de andere dwergen danig het land aan Dirk hadden.
Op een avond zijn ze bij elkaar gekomen om te praten over Dirk. Ze
riepen maar door elkaar heen hoe vervelend Dirk was, totdat een
van hen, een zekere Wout, het woord vroeg en zei: ‘Laten we naar
Koos, de koning van dwergenland, gaan. Dat is een knappe bol, die
weet wel hoe we het Dirk kunnen afleren om zo vervelend te zijn.’

Godfried Bomans: Sprookjes
verscheen voor het eerst in 1947

Het aanzoek
Er woonde eens een jonge kikker in een gummibal, die
verschrikkelijk verliefd was. Maar hij dorst het niet te zeggen, want
hij was een weinig verlegen van aard. Nu kende hij een oude kikker,
die al viermaal getrouwd was en dus wel wist hoe het te zeggen.
Maar hij vertrouwde hem niet recht. En zo zwom hij besluiteloos op
en neer, tot hij hem – hoe merkwaardig! Juist tegen het lijf dreef.

Louis Paul Boon: Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen
verscheen voor het eerst in 1957

De slotenmaker en de prinses
Er was eens een slotenmaker die een heel onhandelbare zoon had.
Hij wou al met de trein rijden toen er nog niets anders dan
postkoetsen waren. En wat het ergste was, hij nam het de anderen
kwalijk dat treinen niet bestonden.
‘Mijn zoon,’ zei de slotenmaker, ‘gij zult nog vieze winden laten.’
Dit stemde de zoon van de slotenmaker zeer bitter. In gezelschap
deed hij zijn mond niet open, en als hij werken moest, stonden zijn
handen verkeerd. Het enige wat hij wou doen, was op zoek gaan
naar het hart van het bos. Graag zou hij eens het geheimzinnig
kloppen ervan beluisterd hebben.
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A. Koolhaas: Raadpleeg de meerval
verscheen in 1980

Alleen als de wind
Er was eens een kuiken, dat ontzettend hard bezig was om uit het ei
te komen, dat haar moeder gelegd had. Alleen gelégd; maar niet
uitgebroed. Dat was in een broedmachine gebeurd en het kuiken
heeft er dus nooit een idee van gehad dat het een moeder had en
zelfs dat er moeders bestaan. Het was zo aan het werk gegaan,
omdat het kopje wilde bewegen en dát kwam weer, omdat er leven in
de vorm van een kuiken in een ei gevaren was.

Rudy Kousbroek: Het rijk van Jabeer
verscheen in 1985

De blikken fluit
Er was eens een eenvoudige zwijnenhoeder. Maar er kwam een
overstroming, zijn varkens verdronken en hij besloot de wijde wereld
in te trekken. Toen hij op weg wilde gaan, hoorde hij een kat miauwen:
het dier zat in een boom die midden in het water stond.
‘Wees maar niet bang, lieve poes,’ zei de varkenshoeder, ‘ik kom je
wel helpen.’ Hij zwom naar de boom, haalde de kat eruit en zette hem
op het droge.
‘Dank je wel,’ zei de kat, ‘je hebt mijn leven gered.’
‘Niets te danken,’ zei de zwijnenhoeder en vervolgde zijn weg.

Sybren Polet: De man die een hoofd groter was
verscheen in 1971

De man die een hoofd groter was dan de Koning
Er was eens een man die groter was dan alle mensen, ja, hij was
zelfs een hoofd groter dan de Koning. Hij kon er niets aan doen, maar
het mocht niet. Niemand mag groter zijn dan de Koning.
Goed. Op zekere dag zegt de Koning – en dit gebeurde zo eens in de
vijf jaar, om te zien of iedereen zich wel aan de afspraak hield – op
zekere dag zegt de Koning: Ik wil dat alle mensen onder de poort door
lopen zonder te bukken. En wie dit niet kan, zal het hoofd worden
afgeslagen.
Toen de man dit hoorde, bedacht hij zich geen ogenblik.
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Annie M.G. Schmidt: Allemaal sprookjes
verscheen in 2008
Sommige sprookjes waren wel eerder gepubliceerd,
bijvoorbeeld in Misschien wel echt gebeurd.

De koning op de kermis
Er was eens een koning die het thuis erg saai had. Dat
gebeurt wel eens met koningen. Van een eindje lijkt alles erg
mooi: een groot paleis en veel lakeien en lekker eten en
drinken, maar als je dan aan zo’n koning vraagt: ‘Is het nou
allemaal echt wel zo leuk, sire?’ dan zegt hij vaak in
vertrouwen: ‘Nee.’
Nu, deze koning dan stond op een keer voor het raam van zijn
regeerzaal, knauwde nadenkend op zijn scepter en zei: ‘Bah,
regeren!’ Gelukkig hoorde niemand dat, want dat is wel een
heel erg woord voor een koning.

Naema Tahir: Groenkapje en de bekeerde wolf
verscheen in 2008

Prinses op de kikkererwt
Er leefde eens een koning die veel vrouwen had en veel geweld in
zich droeg. De vrouwen van de koning waren heel gehoorzaam,
waardoor de koning hen niet mocht slaan. Hij sloeg hen dan ook niet,
godvrezend als hij graag wilde zijn. Bovendien was hij bang dat ze,
als ze eenmaal geslagen waren, zijn paleis zouden ontvluchten. Zij
waren nu eenmaal te naïef om de diepere behoeften van een
echtgenoot te begrijpen, al suggereer ik hiermee geenszins dat er
geen bruiden zouden zijn die hun echtgenoten op dit vlak niet
voortreffelijk aanvoelen.
Nu had de goede koning niet een, twee of drie, maar vier exotische
schonen gehuwd. Hij behandelde hen allen gelijk, zoals de
moslimwetten vereisen.

Hendrik de Vries: Sprookjes
verscheen in 1996

De koning en de heks
Er was eens een koning, die voelde zich niet heel gelukkig. Hij
dacht: als ik maar een toverheks had aan het hof, die zou mij wel
allerlei mooie dingen kunnen voortoveren, en dan zou ik mij
minder vervelen.
Hij sprak erover met zijn vrouw de koningin, maar die zeide: ’Dat
moet gij niet doen want gij kunt nooit weten of het wel een goede
toverheks is, en als het een goede is, kan zij toch kwaad worden
en ons groot ongeluk brengen.’
Maar de koning liet het zich niet uit het hoofd praten, en hij zond
zeven dienaars uit naar alle delen van zijn rijk of er nergens een
geschikte toverheks woonde.
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Gerard Walschap: Sprookjes
verscheen in 1978

Vertelsel van de acht broers
Er waren eens twee ouders die acht zonen hadden, en ze noemde
hen Leopold de eerste, Albert de tweede, Boudewijn de derde,
Frans de vierde, Karel de vijfde, Paul de zesde, Willem de
zevende en Frederik de achtste opdat ze nooit zouden leven alsof
ze alleen waren, maar altijd aan de zeven anderen zouden
denken. De ouderen moesten voor de jongeren zorgen en de
jongeren moesten luisteren naar de ouderen.
De moeder gaf hun een goede opvoeding. Toen Frederik de
achtste een meter vijfenzeventig groot was en sterk, was dat
gedaan en stierf ze, oud en versleten.

Jan Wolkers: 22 sprookjes, verhalen en fabels
verscheen in 1985

Het wolfje en de garnaal
Er was eens een wolfje dat tijdens warm drukkend zomerweer
verkoeling zocht aan het strand. Terwijl het daar zo langs de
vloedlijn schooierde, viel zijn gulzig oog ineens op een weelderige
garnaal, die in de van hitte zinderende verte loom op een blokje
basalt zat. Bij het aanschouwen van zoveel sappig roze vlees
kwam het water in zijn bek staan, maar ja, dacht het wolfje, een
garnaal zonder mayonaise is als een ei zonder zout.

Opdracht 14
Lees een modern sprookje van een van de bovenstaande schrijvers.
Stel dan vast
a welke kenmerken van het oude volkssprookje nog in dit verhaal terug te vinden zijn.
b welke elementen beslist niet in een volkssprookje kunnen voorkomen.

12 Sprookjes – wat hebben we eraan?
Lisette Thooft schreef voor het tijdschrift Ode het artikel Maak een sprookje van je leven.
En daarmee bedoelt ze niet zoiets als een sprookjeshuwelijk en een droomreis, maar iets
heel anders.
We lezen vaak sprookjes voor aan kinderen, maar eigenlijk zijn het lessen voor volwassenen.
De prinses en de kikker, de visser met zijn veeleisende vrouw, of het ezeltje dat goudstukken poept:
het zijn onvergetelijke beelden uit onze kinderjaren. Als het goed is, zijn de beelden al die tijd in ons
onderbewuste blijven hangen en vertellen ze ons op cruciale momenten hoe we ons moeten gedragen
om lang en gelukkig te kunnen leven. Want sprookjes zijn eigenlijk lessen voor volwassenen.
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Het artikel eindigt zo:
Sprookjes zijn op verschillende manieren uit te leggen en dat is dan ook volop gedaan. Er zijn
weliswaar letterkundigen die zeggen: er zít helemaal geen les of moraal in sprookjes, het zijn gewoon
spannende verhalen die creatief vorm geven aan onze diepe angsten en wensdromen. Maar het is
ook mogelijk om sprookjes te zien als elementen in onze cultuur die de evolutie van de beschaving
vooruit helpen, juist doordat hun kleurrijke en boeiende beelden diep in ons onbewuste blijven
hangen.
Daar waar symboliek intuïtief begrepen wordt, waar we blij worden als een held of een heldin die goed
en nobel is aan het langste eind trekt, waar we weten dat je de natuur als vriend kunt zien, waar we
voelen dat kwaadaardigheid en pure overmacht niet het laatste woord kunnen hebben in de
mensengemeenschap. En waar we weten dat mens worden een spirituele klim omhoog is, langs
moeilijke wegen vol obstakels en verleidingen, en dat we vanuit de hoogte vaak de helpende hand
krijgen toegestoken.
Lisette Thooft, in: Ode, juni 2012.
Het hele artikel vind je op http://www.theoptimist.nl/maak_een_sprookje_van_je_leven/.

Opdracht 15
Noteer jouw commentaar op de meningen over sprookjes die je in deze gedeelten van
het artikel van Lisette Thooft vindt.
Nr.
1
2

3
4

5

Meningen
Sprookjes zijn lessen voor
volwassenen.
Beelden uit sprookjes vertellen ons
op cruciale momenten hoe we ons
moeten gedragen.
Er zít helemaal geen les of moraal in
sprookjes.
Sprookjes zijn verhalen die vorm
geven aan onze diepe angsten en
wensdromen.
Sprookjes zijn elementen in de
cultuur die de beschaving vooruit
helpen.

Jouw mening en uitleg

13 Slotopdracht
In 2014 verscheen de roman Waar de zee begint van Edzard Mik.
De hoofdpersoon van die roman keert terug naar Athene om zijn
geliefde van acht jaar daarvoor terug te vinden. Dat zou
natuurlijk op een grote teleurstelling moeten uitlopen, want
alleen in ‘romannetjes’ krijgen de geliefden elkaar op het eind en
komt alles goed. Of dan wordt de dader toch gevonden en krijgt
zijn gerechte straf. Lectuur, geen literatuur. Amusement.
Toch is het iets ingewikkelder, zegt Edzard Mik in een artikel in
het (literaire) tijdschrift De Gids (jaargang 177, nummer 8,
2014) dat als thema had ‘De literaire blik’: ’Alle literatuur is
amusement. Maar niet alle amusement is literatuur. Hoe
vermakelijk een roman ook is, er bestaat zoiets als ‘de literaire
ervaring’: de sensatie dat vorm en inhoud van een roman een
wereld doen oplichten die je niet kende, of die je alleen
vermoedde maar nooit ten volle onder ogen hebt kunnen of
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willen zien. Helemaal comfortabel is die sensatie nooit. Je wordt erdoor bij je lurven
gegrepen en door elkaar geschud. Maar even maak je dan mee dat je als het ware
openbreekt en ervaart wat je niet eerder ervoer.’
Wat is dan die amusementswaarde van literatuur? ‘Dat vermaak over de sores van
anderen maakt literatuur genietbaar en troostend. Zo slecht als de personages heb je het
zelf niet getroffen. Zo bont als zij het maken, maak jij het niet. En mocht je toevallig zelf
toch vermalen worden door de maalstroom van het leven, dan kun je troost putten uit de
sensatie van herkenning. De worsteling van de personages laat zien dat je niet de enige
bent die al die ellende moet doorstaan.’
Mik wilde het anders doen: hij liet zijn boek goed aflopen. Waarom moet iemand voor
een buitenechtelijke affaire van acht jaar geleden eigenlijk worden gestraft? ‘En dus
besloot ik de hoofdpersoon zijn geliefde terug te geven. Er gaat na acht jaar iets door
tussen de Nederlandse Nico en de Griekse Despina, al is de vraag wat er eigenlijk
doorgaat. Ze “krijgen elkaar”, maar ze kennen elkaar nauwelijks, dus wat krijgen ze
eigenlijk?’
Veel reacties op deze roman waren negatief, sommige recensenten deden zelfs ‘of er een
code was geschonden’. ‘Sprookjes verboden’, zette Mik dan ook boven zijn artikel in De
Gids. En hij eindigt zo:
Sommige recensenten geloven niet in sprookjes – en eigenlijk gelooft
de hoofdpersoon er zelf ook niet in. Steeds weer vraagt hij zich af of
wat hem overkomt wel kan, en of die zeepbel niet elk moment zal
knappen. Een sprookje is nooit zomaar een sprookje. Onder een
sprookje gaapt een afgrond die onnoemelijk veel dieper is dan de zee
waarin de geliefden zo zoetjes uitvaren.
Leven ze nog lang en gelukkig? Ik waag het te betwijfelen.
Edzard Mik: Sprookjes verboden, in: De Gids, jaargang 177, 2014 nummer 8, pagina 14.

Opdracht 16
Vorm een nieuw groepje van vier.
1 Probeer een gezamenlijk standpunt te formuleren bij deze stellingen:
• Literatuur is amusement.
• De literaire ervaring is nooit comfortabel.
• Literatuur is troostend.
• Literatuur is ook leedvermaak.
• Literaire boeken lopen nooit goed af.
• Sprookjes bestaan niet, ook niet in het echte leven.
2 Schrijf een kort verslag met jullie standpunten en wissel die uit met een ander
groepje. Vraag waar nodig aan elkaar verduidelijking.
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