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Nieuwe aandacht voor volksliederen en 

volksverhalen in de romantiek: Van Askeladden 
tot Rafelkap, van Kalevala tot qivitoq 

 

› college 6 februari 2014 in de reeks De geheimen van mondelinge 
overleveringen in het Noorden en Oosten van Europa  

› door Janke Klok 
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Charles Perrault (1628-1703) , 

Contes de ma mère l'Oye (Sprookjes van Moeder 

de Gans, 1697).  

volkssprookje of 

cultuur- of kunstsprookje: 

Hans Christian Andersen (1805-1875 

Frederik van Eeden (1860-1932 ),  

Godfried Bomans (1913-1971)  

Selma Lagerlöf (1858-1940) 

 

Een klassieke vertelsituatie 
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-Axel Olrik (1864-1917): 17 epische wetten, vaak ingekort tot 12 

- Vladimir Propp (1895-1970): 31 morfemen of functies, 7 rollen 

- Algirdas Julien Greimas (1917-1992) : actantial model 
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Sprookjesmotieven: 
 

Voorbeelden: 

-slecht behandelde held/heldin,  

-Het passen van een glazen muiltje,  

-de magische vlucht,  

-betoverde prins,  

-Een slechte stiefmoeder,  

-bescheidenheid wordt beloond 

http://www.luxesh.nl/nieuws/styling/ 

Disney-schurken-krijgen-een-make-over-van-Dolce-and-Gabbana 
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Antti Aarne (1867-1925)  

Stith Thompson (1885-1976)  

Hans-Jörg Uther (1944) 

 
Animal Tales (dierensprookjes) onder de nummers 1–299 

Tales of Magic (toversprookjes) nummers 300–749, 

Religious Tales (legendeachtige sprookjes) nummers 750–849, 

Romantic Tales (novelleachtige sprookjes) nummers 850–999, 

Tales of the Stupid Ogre (sprookjes over de domme reus/duivel) nummers 1000–1199, 

Jokes and Anecdotes (grappige vertellingen en anekdotes) nummers 1200–1999, 

Formula Tales (niet bij Aarne) nummers 2000–2400, 

Unclassified Tales (niet bij Aarne) nummers 2401–2500. 

 

Zie ook: http://www.verhalenbank.nl/ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TeewpVtrh_Ag2M&tbnid=9y0tA0C9HZyGDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjahsonic.tumblr.com%2Fpost%2F2062122525%2Fthe-types-of-international-folktales-a&ei=ZqDyUqzDNI-Z0AWb94HoBg&bvm=bv.60799247,d.d2k&psig=AFQjCNGGOvpOwBMTsKehBD2IwDOUJuX0jw&ust=1391718861714124
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Vrouwelijke archetypen in mythen en verhalen: 
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Van Askeladd tot Rafelkap: Noorse volkssprookjes 
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Asbjørnsen en Moe’s: De zevende vader in huis  

 

Bovennatuurlijke/onderaardse wezens uit het 

Scandinavische volksgeloof : 

 

Bergtroll/skogstroll, nøkken/nykken, hvite bjørner, 

vetter/vætter, huldrer, alver, nisse 
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Theodor Kittelsen, Bergtroll 

Erik Werenskiold, trollen 

De trollen van Kittelsen zijn nooit klein en aardig, maar representeren 

de donkere krachten van de natuur 
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Theodor Kittelsen: Nøkken (1904): watergeest  
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Erik Werenskiold (1855-

1938), witte beer 

 

Erik Kittelsen: huldra (zie staart) 

 
Voor een engelstalige Caprino-versie van Askeladd en de goede 

helpers: http://www.youtube.com/watch?v=1dMbxrspfoU 
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Nisse van Hans Gude 
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Kullervo vertrekt naar de oorlog, van de kunstenaar A. Gallen-Kallela (1899) 

Het verhaal over de tragische held Kullervo maakte nog geen deel uit van de 

Kalevala van 1835. 

Elias Lönnrot, 1802-1884: Kantele (1829-1831),  

Kantelar (1840), Kalevala (1835-1846,  

2e uitgebreide editie 1849) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Kalevala1.jpg
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De Kalevala van Lönnrot is opgebouwd uit 50 

runen (liederen) en bestaat uit epische liederen, 

toverliederen en bruiloftsliederen e.d. De laatste 

geven een mooi doorkijkje op het dagelijkse leven 

van de `oude` landbevolking in het hoge noorden.   

 
De eerste Rune is de inleiding.  

Ilmatar, de dochter van de lucht, daalt af op 

het water waar zij door wind en golven 

bevrucht wordt en watermoeder wordt. Een 

eend bouwt op haar knie een nest en legt 

eieren. De eieren storten in het water en 

breken, uit de stukken ontstaan aarde, hemel, 

zon, maan en sterren. Door haar bewegingen 

schept Ilmatar baaien, landtongen, diepten en 

kusten. Ten slotte wordt Väinämöinen geboren 

 

Joseph Alanen (1885-1920): Ilmatar 
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fragment uit de eerste rune  

 

Väinämöinen, oud en wakker, 

wacht nog in de schoot der moeder, 

dertig zomers lang nog wacht hij, 

dertig lange winters toeft hij 

nog in sluimerstille golven, 

in de nevelrijke wateren. 

 Hij bezint zich, overlegt ook, 

hoe te worden, hoe te leven 

in de nimmerlichte ruimte, 

in de nauwbeperkte engte, 

waar hij niet het noordlicht schouwen, 

niet het zonlicht kan ontwaren. 

 



7-2-2014  | 16 

 Daarop spreekt hij deze woorden, 

laat op deze wijs’ zich horen: 

`Maan, verlos mij! Zon bevrijd mij! 

Voer o grote hemelbeer mij 

door de vreemde dichte deuren, 

door de onbekende poorten, 

breng mij uit het klein verblijf nu, 

breng mij uit de enge woning, 

dat op aarde vrij ik gaan kan, 

(…) 

 Daar de maan hem niet verloste, 

daar de zon hem niet bevrijdde 

werd ‘t bestaan hem onbehaaglijk, 

kommervol voor hem het leven; 

(…) 



7-2-2014  | 17 
(…) 

 Zo vertoeft hij in het water, 

leeft de held in macht der golven, 

leeft een vijftal jarenronden, 

ja, een zesde jaarkring ook nog, 

zelfs een zevende en een achtste; 

dan besluit hij ‘t waterleven 

bij een onbekende landtong, 

aan de bomeloze stranden. 

  Kruipt het land op op zijn knieën 

heft zich op met beide handen, 

richt zijn oog naar ‘t stralend zonlicht, 

ziet de zilveren glans van ‘t maanlicht, 

ziet de beer in sterreschittering, 

aller sterren diep geflonker 

 Aldus werd nu Väinämöinen, 

deze machtige wonderzanger, 

uit der luchten schone dochter, 

werd uit Ilmatar geboren. 

 
Nederlandse vertaling: Mies le Nobel,  

uitg. Vrij Geestesleven, 1985) 
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De 50e rune gaat over de reine jonkvrouw Marjatta, die een kind 

verwacht en overal wordt afgewezen. Bij de geboorte van het kind 

moet een paard voor de warmte zorgen. Het kind glijdt van Marjatta’s 

schoot en raakt verloren. Overal zoekt ze het. Als ze het terugvindt 

zal een oude man het kind dopen. Väinämöinen moet een oordeel 

over dit ongewone kind uitspreken. Het twee weken oude kind wijst 

hem terecht als hij uitspreekt dat het gedood moet worden. 

Väinämöinen doopt het kind tot koning van Karjala, timmert een 

boot, vaart weg, laat zijn liederen bij het volk achter en de 

voorspelling dat ze hem eens terug zullen roepen. 
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Slot van de 50e rune: 

 

 Maar hoe ook dit alles zijn mag, 

zangers kon de weg ik wijzen. 

‘k wees de weg en boog de toppen, 

brak de takken, baande wegen, 

daarmee is de weg geëffend, 

‘t pad geopend voor de toekomst: 

zangers, kundiger en rijker, 

meer begaafde runenzangers, 

onder jeugd die nu al opgroeit, 

in het jonge volk der toekomst. 

 

Zie ook: 

Adriaan van der Hoeven,  

`A distant mirror of Finnish identity. The 

illustrations in the Dutch translations of 

the Kalevala before WW II`, in: 

Language  and Identity in the Finno-

Ugric World, Maastricht, 2007 en 

 

`The Making of Kullervo`, in: Finno-

Ugric Folklore, Myth and Cultural 

Identity, Maastricht 2012  
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Trailer van Erik Balling’s Qivitoq: 

http://www.youtube.com/watch?v=E9OfyS_ozCU 

Een vooruitblik op de mondelinge tradities van de Inuit 
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