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Mythen, fabels, heldenliederen, 
volkssprookjes, sagen en volksballaden door 

de tijden heen 
 

 

›   

› college 23 januari 2014 in de reeks De geheimen van 
mondelinge overleveringen in het Noorden en Oosten van 

Europa voor HOVO en Tolk-vertalers (17 PE-punten)  

› door dr. Elka Agoston & dr. Janke Klok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> 

http://www.youtube.com/watch?v=zoRnWmBKnIs
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Story-telling in onze dagen: 

From the International Storytelling Conference April 2013: 

 

“Stories are the modest teachers on earth. That’s why mankind  

has taken hold of stories… He has learned and taught through  

stories” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jan Blake "The Leopard Woman" 
http://www.youtube.com/watch?v=hPBjbW4L3ko 
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Folk-lore: "lore (leer) of the people" 
(sinds 1846, woord en begrip geïntroduceerd door  

William John Thoms (1803-1885)   

Definities/karakteristieken: 

1. Mondelinge overdracht van kennis  

(Levi-Strauss: kinship structures) 

2. Het geheugen van een volk/groep 

(Yurij Lotman) 

3. Entertainment 

4. Vele versies  

5. Folklore is in de regel anoniem  

6. Folklore heeft specifieke vormkenmerken 



Vroege optekeningen in Noord-Europa 
(1200-1300): 
 
- Gesta Danorum (Saxo Grammaticus)  
- De poëtische Edda 
- Snorri’s Edda of de proza Edda 
- “Liegsaga’s” 
 



2. WETENSCHAPPELIJKE INTERESSE VOOR 
DE FOLK-LORE 

› JOHAN GOTTFRIED HERDER (1744-
1803) 

 

 



› Romantische nationalisme 

› VOLKSGEIST  ( verzameling 
volksliederen 1778-1798) 

› “volkeren hebben… een unieke, 
onherhaalbare identiteit” 

› “ culturele erfgoed van een volk” 



3. VERZAMELAARS 

 

› Alberto Fortis ( 1741-1803) 

› VIAGGIO IN DALMAZIA  ( reisverslag 
+ enkele volksliederen, o.a. De Vrouw 
van Hasanaga ) – later vertaald door 
W.Goethe, P.Mériméé, sir W.Scott 



› Rusland – A.F.Gil’ferding, N.Rybnikov  

BYLINY – 1871; A.N.Afanas’ev SKAZKI - 1855 

› Zuid Slaven –  

› V.St.Karadžić – SRPSKE NARODNE PESME- 1814-
1867 

› Dimitar I Konstantin Miladinovi – BALGARSKI 
NARODNI PESNI - 1861 



Romantische verzamelaars, geïnspireerd 
door Grimm en Herder, in Noord-Europa: 
 
- Elias Lönnrot, 1802-1884: Kantele (1829-1831), Kantelar (1840), 

Kalevala (1835-1846, 2e uitgebreide editie 1849) 
- P. Chr. Asbjørnsen (18812-1885) en J. Moe (1813-1882): Norske 
folke- og huldreventyr og sagn (1841-1848) 
- Olea Crøger (1801-1855): Norske Folkeviser (1851) 
- Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889) : Svenska folksagor och 
äfventyr (1844–49) 
- Svend Grundtvig (1783-1872): Danmarks gamle Folkeviser (1853) en 
Danske folkeeventyr (1876–78).  
 



4. FOLK-LORE GENRES 

› Mythe, fabel, legende, ballade, episch 
lied/gedicht, volksverhaal, sprookje 

› (slaapliedje, telrijmpje, werklied, 
spreekwoord,gerucht, grap, grafitti…) 



Wat is een een mythe? (Greek mythos) 

› Mondelinge vertelling over oergeschiedenis over 
goden en bovennatuurlijke wezens 

› MYTHEME –  basis betekenisdragend onderdeel – cf. 
phoneme, morpheme 

› SLAVISCHE MYTHOLOGIE -  Perun ( donder en 

scheppingsgod), Stribog( wind, lucht, geest), Dažbog 
( de schenkende zonnegod, Veles ( god van de 
onderwereld), Mokosh ( godin van de aarde), Lada 
(godin van de liefde en jeugd) 



› Slavische bovennatuurlijke wezens – 

› Baba Yaga (heks, donkere dame, meesteres der 
magie), Koschei (oude man, geest, de dood), Zmey ( 
draak), Vila ( bosgeest), Rusalka ( watergeest)… 



Oudnoorse Mythologie 

› Odin (oppergod, zijn paard heet Sleipnir); Thor (hulpmiddelen hamer 

Mjöllnir, krachtgordel en een paar ijzeren handschoenen); Balder (net als Thor 

zoon van Odin, god van wijsheid en genade) Freyja (godin van de liefde en 

vruchtbaarheid); Walhalla, Midgard, Utgard, Asgard; Asen (krijgers, 

wethandhavers), Wanen (vruchtbaarheid en rijkdom); Ask en Embla, Audhumla; 

Nornen (schikgodinnen), Thrym (reus), Loki (zoon van een reus, god?);  

Ragnarök (het (nnod)lot van de goden en de wereld), Yggdrasil (de wereld-es, 

centrum van Asgard en de wereld)  

› (zie ook: Van Ægir tot Ymir, Vermeyden i.s.m. Quak, 2000) 

 

› Bovennatuurlijke/onderaardse wezens uit het Scandinavische 
volksgeloof : 

› Huldrer, vetter, bergtroll, alver, nisse, nøkken/nykken  
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Strofe 76 en 77 uit het Havamal in de 

vertaling van Marcel Otten (1994) 

 

Vee sterft verwanten sterven 

zelf sterf je ook 

een goede naam sterft nooit 

die terecht is verkregen. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=76AlJZ

uywXo 

 

 

Vee sterft verwanten sterven 

zelf sterf je ook 

ik ken iets wat nooit sterft 

het oordeel over iedere dode. 

 

Levende traditie en hergebruik 



Mongool Tuuli -  Mongolian epic ( voorbeeld van een  

levende epische zang traditie) 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPVyKJinpf4&feature=youtu.be 

 

 

Levende traditie en hergebruik 


