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De Noord-Europese balladetradities, met bijzondere 

aandacht voor de (vrouwelijke) verzamelaar en zanger 

 

› college 13 maart 2014 in de reeks De geheimen van mondelinge 
overleveringen in het Noorden en Oosten van Europa  

› door Janke Klok 
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Noord-Europese ballade: 

- eigen groep binnen de Westeuropese middeleeuwse poëzie 

- vooral verwant met Schots-Engelse en Duits-Nederlandse ballade 

- men onderscheidt een Westnoordse ballade (Noorwegen, Færöer en 

Ijsland)  en een Oostnoordse ballade (Denemarken, Zweden, Finland) 

- veel gebruikte aanduiding (geënt op Herder): folkevise 

- ballade: verwant met ballare (dansen): op de Færöer tot in onze tijd 

- de Westeuropese ballade onderscheidt zich van de balkanslavische o.a.  

door de vorm. Niet één lang, strofeloos gedicht, maar strofen van 2 of 4 

regels met eindrijm en refrein (mellomsleng of ettersleng) 

 

 

Kringdans, fragment kalkschilderij 

Uit de Ørslev Kerk bij Skælskør (Dk, 

ca. 1325). 
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Ballade van Margjit Runarborgi (langste op dit moment 

bekende Noorse fragment = 9 regels; verwant met Færöerse 

ballade Margretu kvædi, 166 strofen) 

 

Norsk visearkiv 2013 

Norske mellomalderballadar: Margjit Runarborgi (TSB C 22) 

 

http://www.bokselskap.no/wp-

content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/margjitrunarborgi.pdf 

 

 

Van hoofse ballade naar volksballade 

http://www.bokselskap.no/wp-content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/margjitrunarborgi.pdf
http://www.bokselskap.no/wp-content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/margjitrunarborgi.pdf
http://www.bokselskap.no/wp-content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/margjitrunarborgi.pdf
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Historische achtergrond van ballade 

 

Eirik Magnusson (1280-1299) Eirik II van 

Noorwegen, 28e koning in de middeleeuwse 

Noorse dynastie trouwde met Schotse 

koningsdochter 

- Wordt opgevolgd door zijn broer Håkon V 

Magnusson 

- Zijn dochter Margrete is vanaf 1286 koningin 

van Schotland en wordt uitgehuwelijkt aan 

Engelse troonopvolger Edvard 

- ze vertrekt met schip in 1290, maar sterft 

onderweg op de Orkney eilanden 

- in 1300 arriveert een vrouw uit Duitsland in 

Bergen die claimt dat ze Margrete is 

- rechtszaak, de vrouw eindigt op brandstapel  

- op die plek wordt een kerk gebouwd 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eirik_Magnusson_(Stavanger_cathedral).jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Margaret%2C_Maid_of_Norway.jpg
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Handeling in de ballade van Margjit Runarborgi/ Margretu kvædi : 

- Margjit wordt door vader Eirik Magnusson overzee gestuurd om koningin te worden 

- het schip verdwaalt in de mist en komt aan in Duitsland 

- Margjits begeleiders (politieke tegenstanders van haar vader) verraden haar en verkopen  haar aan de 

graaf van Blauwland 

- ze roven Katrine, een Duitse koopmansdochter, en doden haar op de terugweg naar Noorwegen 

- twaalf edelen zweren dat het lijk van Katrine Margjit is 

- de koning heeft een droom waarin Margjit leeft; vlak voor zijn dood laat hij het halve  

koningkrijk na aan zijn dochter, mocht ze levend terugkeren 

- zijn broer Haakon Magnusson is zijn troonopvolger 

- Margjit heeft in Blauwland een droom over het overlijden van haar vader en keert terug naar 

Bergen  

-Daar maakt ze zich bekend aan koning Haakon V Magnusson, haar pleegvader bevestigt haar identiteit, 

haar pleegmoeder wordt omgekocht door een politieke tegenstander en verraadt haar 

-Margjit komt op de brandstapel terecht, ze voorspelt dat het slecht zal aflopen met degene die haar dood  

heeft veroorzaakt, ze voorspelt dat haar oom krankzinnig zal worden tenzij hij een kerk bouwt 

- De zoon van Margjit droomt in Blauwland over het lot van zijn moeder en wil haar komen wreken 

- Margjit wil geen wraak en bidt God om de schipbreuk van de schepen van haar zoon en genade voor  

de zielen van de schipbreukelingen 

- zo geschiedt  
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drie Deense historische cycli 

-rondom de Deense koning Waldemar de Grote (1131-1182, 

zoon van Ingeborg, dochter van Mstislav I van Kiev en Christina van 

Zweden), zijn minnares Tove en zijn zuster Liden Kirsten 

(Kleine Kirsten) 

- rondom koning Valdemar Sejr (Waldemar de 

overwinnaar, 1170-1241) en zijn twee koninginnen 

Dagmar en Berengaria 

- rondom koning Erik Klipping (1249-1286) en zijn 

tegenstander de edelman Marsk Stig Andersen.  

 

Erik Klipping 

Waldemar de Grote 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Valdemar_den_Store.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Erik_Glipping.jpg
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Koningin Eufemia (ca. 1280-1312), dochter 

van Wizaw II van Rügen, gehuwd met 

Håkon V Magnusson, van 1299-1312 

koningin van Noorwegen. Nieuwe residentie 

Akershus in Oslo (tot die tijd Bergen). Werd 

middelpunt van internationale en intensieve 

hofcultuur.  

Ze liet 3 hoofse romans in dichtvorm 

vertalen uit het Duits in het Zweeds: 

Eufemialiederen (1301-1312). In deze 

teksten bevinden zich de oudst bekende 

fragmenten van opgetekende balladen. Door 

haar activiteiten verbond Eufemia het hof in 

Oslo met andere Europese hoven. 
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Een tweede oud spoor: deze dansers op een kalkschilderij uit 

ca 1325 in de kerk van Ørslev bij Skælskør (west-Seeland). 

Ze worden gezegd te dansen op een ballade. Hoewel dat 

laatste een aanname is, wordt er welzeker een ringdans 

gedanst. Ballades waren dansliederen. De vrouwen met een 

kroon wijzen niet op adel, maar op jonge, vrouwen, die een 

huwelijkskroon dragen. 



16-3-2014  | 9 

Dit boek ziet er in gesloten 

vorm een beetje vreemd uit. 

Wanneer het wordt 

opengeslagen, krijgt het de 

vorm van een hart. Het is een 

van de oudste Deense 

manuscripten met 

volksballaden (ca. 1550) en 

onderstreept dat de 

balladetraditie vanaf de 16e 

eeuw wordt overheerst door 

hoofse – later romantische – 

liefdesidealen.  
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Indeling in perioden: 

 

Tot de jaren 1550: 

Middeleeuwen, periode dat veel balladen ontstaan, ze worden mondeling en schriftelijk 

overgeleverd 

 

1550-1591: 

De eerste optekenperiode, vooral door mannen en vrouwen aan het hof. Vanaf de jaren 1570 worden 

de eerste schellingbladen (vlugschriften) met volksballaden  uitgebracht. Vanaf de tweede helft van 

de 17e eeuw gebeurt dat op grote schaal. 

 

1600-1699: 

Tweede optekenperiode, de lage adel laat liederenboeken maken. 

 

18e eeuw: 

Een eerste voorzichtige antiquarische belangstelling, geïnspireerd door Engelse en Duitse 

verzamelingen. Men gaat ervan uit dat het genre in deze periode vooral nog in de volksmond 

bestaat. 

 

Verkoop van schellingblad, 19e eeuw 

http://nordicwomensliterature.net/sv/sites/default/files/imagecache/article_media_w650/DATA-EXPORT/skillingsvise_0.jpg
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Zangers/vertellers in de Noordse balladetraditie 

periode 1500-1800 
 

Scandinavisch onderzoek naar verschillen tussen balladen gezongen door 

vrouwelijke en mannelijke zangers laten zien: 

- Generatieverschillen belangrijker dan genderverschillen 

- balladen over barensnood en verkrachting kennen zowel mnl als vrl performers 

- balladen gaan over menselijke tragedies, die het hele gezin treffen 

- veel balladen verwijzen naar werkelijke gebeurtenissen 

- vlugschriften voor breder publiek in opkomende steden (niet Ijsl en Færöer); 

vanaf midden 16e eeuw- midden 18e eeuw: handgeschreven liedboeken 

- epische liederen vermoedelijk in mondelinge traditie in alle milieus 

- vanaf 1500: systematisch optekeningen (tot aan onze tijd, topperiode midden 

19e eeuw, hernieuwde inspanningen in jaren 1920-1930 en vanaf jaren 1960) 

- 16e en 17e eeuw: weinig bekend over performers, iets meer over optekenaars 

- 3 vroege Deense verzamelingen van hand van adellijke vrouwen (Anne Krabbe 

(1552-1618), Christence Juul (1585-1639) en Vibeke Bild (1597-1650) 

 

 

Voorkant van ballade- 

verzameling van Anne 

Giøe en Karen Brahe 

http://nordicwomensliterature.net/sv/sites/default/files/imagecache/article_media_w650/DATA-EXPORT/gioe og brahe_0.jpg
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Anne Krabbe verzamelde 88 balladen (ca 1596-1615), zowel  

hoofs als volks, die ze voorzag van inleidingen. Ze koppelde de balladen 

aan de werkelijkheid en bezocht de plaatsen waar ze zich afspeelden 

 

 
Christence Juul, nicht van Anne Krabbe, verzamelde 56 balladen  

(1614-1639), zag de balladen als literaire teksten en probeerde die 

zo poëtisch mogelijk weer te geven 

Drie Deense optekenaars, drie stijlen 

Vibeke Bild, tenminste 5 banden met balladen, 300 balladen, 

 (1630-1650),  kopieerde van anderen, haar verzameling is  

een belangrijke bron van kennis over schellingbladtraditie 

Thema’s bij alle drie: vrouwenroof, verkrachting, barensnood, 

Vrouwen die zich wreken voor  het geweld hen aangedaan 

http://nordicwomensliterature.net/sv/sites/default/files/imagecache/article_media_w650/DATA-EXPORT/kvindfo_bind_1_sv_images/i_guds_namm_band_1_0001-238.jpg
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18e en 19e eeuw: 
- mannelijke en vrouwelijke performers, op Ijsland wordt ballade over  

Margjit/Margrete nog gezongen na 1863 door Gunnhildur Jonsdottir  

- op de Færöer begint de verzameltraditie aan het eind van de 18e eeuw 
http://www.youtube.com/watch?v=AIa3vcrVrLs&list=PLCC59531328E6F090 

 

-In Denemarken en Noorwegen worden o.i.v. de romantiek de eerste wetenschappelijke 

Verzamelingen uitgebracht [Grundtvig (1853), Landstad (1852-1853)] 

-Bouwsteen voor de verzameling van Landstad was het werk van Olea Crøger (1801-1855), 

een belangrijke verzamelaar in Telemark en een van de weinige vrouwelijke verzamelaars uit 

de tijd van de romantiek. Zij had haar verzameling gereed in 1842, maar kon er geen uitgever 

voor vinden  

-Twee Noorse zussen (Ingebjør Kivle en Aaste Haugjen) zingen het lied van  

Olav en Kari (1874) 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AIa3vcrVrLs&list=PLCC59531328E6F090
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Het lied van Olav en Kari 

 
-Religieuze ballade/legendevise/natuurmythisch lied 

-Eindrijm 

-Tussenrefrein (mellomsleng) 

-Motieven uit volksgeloof (witte beer, wit wassen van bebloed  

kleed) en noordse mythologie (Frånarormen) 

-Vaste formules (gangaren grå: grijze loper = paard) 

- Vaste patronen: (herhalingen, tegenstellingen) 

- Vaste opbouw (intro, opbouw spanning (hier verraad – wat gaat Olav  

doen?), climax, afsluiting) 

- Veel dialoog 

 

Thema: verraad, jaloezie, geweld jegens vrouw, wraak van vrouw 
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Verschillende balladetypes: 

- ridderliederen (leven van de adel, liefde = belangrijk thema; Heer Laurens 

en heer Jan) 

- historische liederen (Scandinavische geschiedenis) (Margjit Runarborgi) 

- natuurmythische liederen (elementen uit het volksgeloof) (Olav en Kari,  

Harpans kraft, http://www.youtube.com/watch?v=H92bHmGECxY ) 

- mythisch-heroische liederen (aansluitend bij mythologie en  

heldenpoëzie) 

- religieuze liederen (Olav en Kari) 

- komische liederen (De vrouw met haar man kan kijven) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H92bHmGECxY
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De macht der Harp 
 

- thema: liefde en menselijk lot (bruid is zeker dat ze ten 

onder zal gaan, herr Peder speelt zijn bruid (+ 2 zussen) 

terug uit de rivier, vgl. Orfeus en Euridice 

- refrein drukt stemming uit 

- eindrefrein 

- kracht van de herhaling 

- nadruk op dialoog 

Een gezongen versie: 

http://www.youtube.com/watch?v=H92bHmGECxY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H92bHmGECxY


16-3-2014  | 17 

Hedendaagse bewerking van oude Zweedse 

ballade: 
 

-Maagdenlied Töres dotter i Wange. Gebaseerd op een 13e-eeuwse ballade, 

door Ingmar Bergman verfilmd in 1960.  

-Handelingsverloop: 

Het is de 14e eeuw. Karin, de dochter van de tot het christendom bekeerde 

Töre, wordt uitgekozen om kaarsen naar een kerk te brengen. Ze wordt 

vergezeld door haar stiefzus Ingeri, die in het geheim nog altijd de Noordse 

god Odin aanbidt. Onderweg lopen ze door een bos, waar de twee elk hun 

eigen weg gaan. Ingeri loopt een man met 1 oog tegen het lijf, praat even met 

hem, maar vlucht dan in paniek weg. Karin ontmoet drie herders die haar  

uitnodigen met hen te lunchen. De herders verkrachten en vermoorden haar, 

en nemen haar kleren mee. Ingeri heeft vanaf een veilige afstand alles gezien. 

De herders zoeken die nacht onderdak bij Töre en diens vrouw Märeta. 

Wanneer de herders hen de kleren van Karin te koop aanbieden, beseffen de 

ouders wat er is gebeurd. In blinde woede sluit Töre de drie mannen op in 

een kamer, en vermoordt ze alle drie. 

De volgende dag proberen Töre en Märeta met behulp van Ingeri het lijk van 

Karin te vinden. Töre kan niet begrijpen hoe God kan toestaan dat zoiets 

gebeurt, maar zweert een kerk te zullen bouwen op de plek waar zijn dochter 

wordt gevonden. Wanneer Töre en Märeta Karins lichaam optillen, ontstaat 

op de plek waar haar lijk lag een waterbron. 

 

 


