
  

“Toen hieuw het wijf 
de boer een plak van het gat of”

De rauwe volksverhalen 
van Trijntje Soldaats

Theo Meder



  

G.J. Boekenoogen zoekt 
volksverhalen

Doet eind 19e eeuw een oproep in kranten en 
tijdschriften



  

Krijgt Groninger volksverhalen

In de Groningse taal

Verhalen worden gepubliceerd in het tijdschrift 
Volkskunde

Volkskundige Johan Onnekes (1844-1885) had 
verhalen uit een schriftje terugvertaald naar het 
Gronings

Boekenoogen krijgt deze posthume vertalingen 
toegestuurd door J.H. Scholte uit Ulrum



  

Het schriftje is optekening van Gerrit 
Arend Arends (1793-1876)

Ca. 1800 – 1804

Gerrit tekent verhalen op als hij ca. 11 jaar is.

Hij luistert naar de verhalen samen met zijn 4 jaar 
jongere broer Kees Arend Arends.

Op de binnenkant van de kaft staat meer 
informatie in een volwassen handschrift (van 
Onnekes?)



  

Vertel-Boektje 1804



  

Binnenkant kaft



  

De kinderlijke optekening
 In Nederlands, niet in Gronings



  

Het is toch geen mystificatie?

Schriftje lang in privébezit en niet te raadplegen 
voor onderzoekers

Het is toch geen Gronings Oera Linda-boek?

Onderzoek Jurjen van der Kooi (1943-2018)



  

De zwerftocht van het schriftje
 G.A. Arends (Ezinge)
 Johan Onnekes (Ulrum, familie van G.A. Arends)
 Johannes Brongers (Ezinge)
 Bruikleen G.J. Boekenoogen (Leiden)
 E.J. Huizenga-Onnekes (Ten Boer, nicht van Johan)
 Bruikleen J. Dijkstra / H.N. Werkman (Groningen)
 Mevr. J.A. Feikema-Huizenga (Deventer, 

kleindochter van E.J. Huizenga-Onnekes)
 Atheneumbibliotheek Deventer (permanente 

bruikleen)



  

De optekenaar: Gerrit Arend Arends

Gerrit Arend Arends (1793-1876)

Broer Kornelis (Kees) Arend Arends (4 
jaar jonger)

Vader was koopman Arend Gerrits 
Arends, vrouw Geertruid Kornelis 
was jong gestorven

Familie Arends woonde in de 
Torenstraat 36

Gerrit werd ook koopman, bezat 
huizen en grond, verstrekte 
leningen, was 3 jaar burgemeester 
van Ezinge; zijn graf is nog te zien 
aan de Allersmaweg.



  

De vertelster: Trijntje Wijbrands 
alias Trijntje Soldaats (1)

Vader: Albert Derks (kuiper te Ezinge)
Geboren in 1749 als Trijntje Alberts
Geboortehuis Torenstraat 4



  

De vertelster: Trijntje Wijbrands 
alias Trijntje Soldaats (2)

1e huwelijk met Andries Cramer, Duits soldaat uit Schlitz in 
Hollandse dienst;
hieraan bijnaam Soldaats te danken

2e huwelijk met 20 jaar jongere boerenzoon Wybo 
Wybrands (1769-1809), woont in Peperweg

Trijntje doet naaiwerk bij de familie Arends, en was 
mogelijk ook huishoudster / oppas.

Overlijdt op 65-jarige leefijd in 1814.



  

De vertelster: Trijntje Wijbrands 
alias Trijntje Soldaats (3)

Huidige plaquete op Torenstraat 4: “Hier werd geboren 
Trijntje Alberts, 1749 – 1814, de sprookjesvertelster Trijntje 
Soldaats”



  

E.J. Huizenga-Onnekes: editie in 
1928 Boek van Trijntje Soldaats

Eilina Johanna Huizenga-
Onnekes (1883-1956)

Met prenten en initialen, in 
hout gesneden door 
Johan Dijkstra

Gedrukt in drukkerij van 
Hendrik Werkman



  

De Ploeg (begin 20e eeuw)

Groep expressionistische kunstenaars in 
Groningen:

Jan Altink

Jan Jordens

George Martens

Hendrik Werkman

Johan Dijkstra

Jan Wiegers



  

Eerste vertelling

De verhalen hebben 
geen titels, zoals dat 
hoort in de 
mondelinge 
overlevering.

Titels horen bij de 
schriftcultuur.



  

Finis coronat opus (1)

In het handschrift



  

Finis coronat opus (2)

In de (luxe) editie



  

Finis coronat opus (3)

“Finis coronat opus & rip”

= finis coronat opus et requiescat in pace

= het einde bekroont het werk en moge hij rusten 
in vrede

= eind goed, al goed en moge de overleden 
Grootoog rusten in vrede



  

Verwacht geen sprookjes van ‘t type...

… Roodkapje, Sneeuwwitje, Assepoester, Hans en 
Grietje of Doornroosje

‘Bekendste’: Klein Duimpje, Blauwbaard, Grote Klaas en 
Kleine Klaas

Veel avonturenverhalen (met verre reizen, reuzen, 
rovers en spoken en verborgen schatten) en grappige 
sprookjes



  

Wordcloud van de keywords in de 
verhalen van Trijntje Soldaats



  

Zijn het traditionele volksverhalen?

Types of International Folktales:

1. ATU 1535 - The Rich and the Poor Farmer

2. ATU 248 - The Dog and the Sparrow

3. ATU 1088 - Eating/Drinking Contest

4. ATU 700 – Thumbling

5. ATU 513 - The Extraordinary Companions

6. SINAT 0999 - Andere Räubergeschichten

7. ATU 992A - The Adulteress’s Penance

8. ATU 910B - The Observance of the Master’s Precepts

9. ATU 156A - The Faith of the Lion 



  

Zijn het traditionele volksverhalen?

10. ATU 1358C - Trickster Discovers Adultery: Food 
Goes to Husband Instead of Lover

11. ATU 952 - The King and the Soldier

12. SINAT 0999 - Andere Räubergeschichten

13. ATU 326 - The Youth Who Wanted to Learn What 
Fear Is

14. VDK 1319P* - Negerdrek – duivelsdrek

15. VDK 443* - De prins als hond

16. ATU 312 - Maiden-killer (Bluebeard)

17. ATU 301 - The Three Stolen Princesses



  

Het verhaal van de duivelsdrek

(afweer tegen heksen; 
onder de drempel 
begraven)



  

Duivelsdrek in de volksverhalenbank



  

Huizenga-Onnekes krijgt de smaak 
te pakken (1)

“Trijntje Soldaats 

vertelt sprookjes”

(etnoloog Ton Dekker

kreeg deze foto van de

dochter van volkskundige

Jan de Vries)



  

Huizenga-Onnekes krijgt de smaak 
te pakken (2)

 Het Boek van Minne Koning (1930)
 Groninger Volksverhalen (1930, met K. ter 

Laan)
 Heksen- en duivelsverhalen in Groningerland 

(1969, posthuum gebundeld door J.A. Fijn van 
Draat)



  

Rauwe motieven in de verhalen
Moeders worden vermoord

“al beschits doe of bepist doe mij, doe zal’t er 
dog aan”

Een hond wordt doodgereden dat zijn darmen 
eruit spatten

Een vogel pikt een paard een oog uit

Reus snijdt eigen buik open

Klein Duimpje kruipt uit het achterwerk van 
een hond

Kannibalisme: overspelige vrouw moet 
minnaar opeten

Er drijft een mensenhand in de soep

Moordenaarsherberg met draaibedden (en dat 
zijn geen matrassen!)

Spoken, skeletten door de schoorsteen en 
een “trilbil”



  

Maar merendeel fictie / fantasie



  

En opvallend...
Weinig liefde, weinig huwelijk als apotheose

Geen erotiek of seks, wel meermaals overspel (alleen 
genoemd of gesuggereerd; 1x seks veranderd in 
maaltijd?)

Vrouwen ondergeschikte of ongunstige rol

Hoogstens vriendschap of behulpzaamheid tussen personen

Regelmatig rivaliteit, strijd, agressie, list

Veel avontuur: mannelijke helden die de wijde wereld 
intrekken om hun fortuin te zoeken – en dat is vaker geld 
of rijkdom dan een huwelijkspartner

Twee (mannelijke) ik-vertellingen

Weinig angst



  

Waarom zijn de verhalen zo rauw?

18e/19e eeuw minder fijngevoelig, weinig politiek 
correct

Trijntje kwam uit een volks milieu

Sprookjes waren nog geen kindergenre

Tere kinderziel minder relevant

De extreme motieven blijven je bij (kinderen houden 
best van ‘veilig’ griezelen)

Harde samenleving waarin veel werd doodgegaan

Voor een vrouw lijkt Trijntje er wel een tamelijk hard 
mannelijk verhaalrepertoire op na te houden met veel 
mannelijke helden, veel avontuur en horror.



  

Waarom zijn de verhalen zo 
belangrijk?

Optekening 1800 – 1804

Ruimschoots voor de publicatie van de Kinder- 
und Hausmärchen van de gebroeders Grimm 
(1812-1815)



  

Trijntje Soldaats in de Nederlandse 
Volksverhalenbank

www.verhalenbank.nl



  

De SagenJager
www.sagenjager.nl

Wandelroute door Ezinge van volksverhaal naar 
volksverhaal (7 km) (Jaap Boerema, RUG)



  

Tweede vertelling (1)

Over de hond en de mus die bevriend zijn:

“...en toen gingen zij met malkander in het 
wagenspoor liggen en aten en de hond at hem 
zoo dik dat hij niet weer uit het wagenspoor 
komen kon maar de musch zeide dat hij kon 
altijd wat weer krijgen en toen kwam de boer er 
aanjagen met een wagen en toen riep de 
musch jaag mijn makker niet over maar de boer 
dacht niet aan de musch en joeg de hond over 
dat de darmen hem uit het lijf liepen en de hond 
was dood...”



  

Tweede vertelling (2)

“… eet mij maar levendig op en de boer at hem op 
en toen kreeg de boer kakkennood en toen zeide 
hij tegen zijn wijf dat zij zoude oppassen of de 
musch er ook uit kwam en toen zeide het wijf daar 
komt hij aan en het wijf had de bijl metgenomen 
zal ik maar toehouwen toen zeide de boer ja en 
het wijf hieuw toe, en de musch bukte zich wat 
naar achteren en toen hieuw het wijf de boer een 
plak van het gat of en de musch vloog weg en 
zeide nu hebt gij doch een stuk tot de brijpot uit en 
uw beste paard dood en een plak van het gat af.”



  

Dank voor uw aandacht!
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