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De Amerikaan Jan Harold B¡unvand rs

misschien niet de meest geleerde volks-
verhaalspecialist op het gebied van de

øúan legend (stødssage of hedendaagse

sage), maar hij is zeke¡ de be¡oemdste

verzamelaar en onderzoeke¡. Meer dan

welke ande¡e ve¡z¿melaa¡ en onde¡-
zoeke¡ is B¡unvand er in de loop van de

jaren in geslaagd om met zijn publicaties

een breed publiek te be¡eiken. Niet
alleen omdat hij in zijn boeken steeds

meer is gaan populariseren, maar ook
omdat hii tussen 1987 eq 1992 kranten-
columns aan ørbøn legendtheeft gewijd,
en omdat hij door de hele VS met groot
spreektalent talloze lezingen heeft
gegeven over het onderwerp.

Als hoogleraar is Brunvand inmid-
dels met emeritaat, en het ziet e¡ naa¡

uit dat hij de balans gaat opmaken van

zijn werkzame wetenschappelijke leven

in enkele omvangrijke overzichrswer-

ken. Het bijna 500 pagina's dikke îoo
Good to Be Titæ. The Colorøl BooÞ of
Urban Legends is verschenen, en ook
een studie over urban legends onder de

titel The Tratb Neaer Stsndt ;n the WaJt

of a Good Stoty, Brtnvands lijfspreuk,
alsmede een Enclclopedia ofUrbøn
Legenh loebl:et }r.et licít geziet Tbo

Good to Be Tnre is een teksteditie met

korte commentaartjes, en vormt daa¡-

mee in feite een reprise van ziin vijf
vorige tekstedities van en studies over
urban legends, te weten The oantthtng

bitcbh;þer; Amer;cøh ørúøn løgendt

ønd tbeìr nzeønìngs (1981), Tbe cboking

doúermon ¿nd other 'neu' arúan legendt

(1986), Tbe mexicøn ?et. More 'neu' ørbon

legeøù and nme old faaorins (1988),

Cørret! Broìhd again! Tbe hotte¡t ørúan

hgendt going (1990) en The Bøb1 Tiørn
ønd Otlter Løt1 Urban Legendr (1994).

Alle belangrijke verhalen dìe in deze

bundels de revue passeerden, staan ook
weet i¡ Too Good to Be True, zij het dat
Brunvand in veel gevallen heeft geìro-

zen voo¡ ande¡e ve¡sies van de ¡eeds

bekende verhalen. Helaas zijn monde-
linge versies van deze verhalen enigs-

zins in de minderheidr veel rersies zijn
afhomsrig uir kranten(columns), talk-
shows op relevisie en brieven van leze¡s

- esthetisch gezien zijn dit namelijk
vaak de meesr geslaagde versies, want de

schr4vers en'talktbow celebritieì lrcb-
ben vaak de tijd kunnen nemen om hun
ve¡h¿¿l f¡aai uit te we¡ken.

Het werk van B¡unvand heeft trvcc
grote verdiensten. Tèn ee¡ste heeft
Brunvand een b¡eed publiek bewust
gemaakt van de folklore van het heden-
daagse vertellen. Dat hij daarbii vaak

tls deúxøþer va¡ yoor-waa¡-vertelde

verhalen is opgetreden, is hem door
collega's niet altijd in dank afgeno-

men. Dat eenzelfde verhaal op veel

plaarsen over caììoze personen wordt
(her)verteld, en daardoor niet ouar kan

zijn, hebben veel volkskundigen als een

re journalistieke benadering ervaren,

Brunvand zou daa¡mee afbreuk doerr

aan de werkelijkheidsbeleving van, en

de betekenisgeving door de ye¡telle¡s.

Net als bij traditionele sagen over hek-
serij en roverij zou het waarheidsgehalte

voor de volkskundige onde¡zoeke¡s van

secundair belang moeren zijn. Recen-

telijk wordt er ook op gewezen dat

zeker tien procent var. de arbøn legend.t

wel degelijk een kern van waarheid

bevat. Niettemin is doo¡ het onde¡zoek
van Brunvand meer dan eens duide-
lijk geworden dat ørbøn legendt zelden
'persoonli jke ervaringsverhaìen' zijn :

de verhaalde en vaak bizarre gebeurte-
nissen zijn nagenoeg aldjd een FOAF
ove¡komen: een -Friend OfA Frìønd.

Een tweede belangrijke verdienste

van B¡unvand is de canon-vorming:
hij heeft vele ørban legends als zoda-

nig gerdentificeerd en gecanoniseerd,

meestal ook door er sprekende rirels

aan mee te geven als Tbø Rønaøajt

Grandmother, The Kidnel Heit, The

Harø Dr1er, The Nadø Surlrin Pørt1,

The Microuaøed Pet, et The Bømg in
The Rug Heløas is er sinds de publìcatie

van B¡unvands laatste hl¡¡.del¡¡'et ørbøn

legends uir 1994 weinig nìeuws meer
bijgekomen. Recente en snel ve¡b¡eide

arbøn legends ontbreken, zoals die
ove¡ Neil Armstrong en zijn buurman
meneer Gorsky. En ook reeds langer

bestaande verhalen onder de noemer

'Coca CoÌølore' ortthreken bijvoorbeeld in
het boek van Brunvand, waardoor diens

legends
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concept van de canon weÌ weer enigs-

zins gerelativeerd moet worden.
Niettemin is Too Good to Be Trae eer.

belangrijke en vlot geschreven antho-
logie geworden van een flink ¿antal

klassieke (Amerikaanse, maar veelal ook
West-Europese) arúøn legendr. Bo'ter,-
dien besteedt B¡unvand in dit boek

terecht ertra aandacht aan de ve¡wer-
king van bepaalde ørbøn legenfuin dc

grote en kleine kunsten, zoals de lite-
ratuur, liedteksten, c¿rtoons, strips en

film, inclusief de bloedige Hollywood-
ptodlr.ctie Urban Legend ùit 1998.

Theo Meder, Amsterdam

De herontdek-
king van Neder-
tano
Herman Pleij, Ða åerontdelzÞing oøn

Nederlønd. Oþer þø¿erlan¿te mentølitetten

en rituelen (Lmstetdam: Prometheus,

2003), 312 pagina's,ISBN 90 44ó 0lI2 4.

It De herontdeÞÞing þan Nederløndheeft
Herman Pleij diverse stukken over

opvallende eigenschappen var onze

vaderlandse cultuur gebundeld. [n zijn
geheel eigen en markante stijl zer de

cultuu¡historicus d¡ieëntwintig verha-
len op papier over, zoals de onde¡titel
vermeldt, de vaderlandse mentaliteiten
en rituelen. De rituelen kgmen verhou-
dingsgewijs magertjes aan bod, maar

de mentaliteiten weet de auteur breed

uitgemeten en vol humor, ironie en

zelfspot bloot te leggen.

In het titelverhaal stelt Pleij dat wij
Nede¡lande¡s vaderlandse t¡ors missen

en nauwelijl,s historische belangsrelling

hebben. Het doo¡ verzuiling verkavelde

ve¡leden was dan ook weinig geschikt

voo¡ cent¡ale bestudering en verering.
De steeds burgerlijker signatuur van de

samenleving werkte het geliikheidsbe-
ginsel in de hand en heeft geleid tot een

stadsklim¿¿t met sterke onderlinge soli-
da¡iteit en als voo¡naamste kenmerk het
wijgevoel binnen de eigen groep. 'En
vanuit dat ove¡rvoekerende stadsklimaat

zijn overleggen, gedogen en tolereren
terug te vinden in het poldermodel,
geboren onder de vlag van wat nu de

verzorgingsstaat heet.' De verkaveling

ven de macht 'heefr leiders en helde¡r

doen wantrouwen, vandaar dat elk

noodzakelijk individu met biizonde¡e
kwaliteiten onmiddellijk beoordeeld en

gewaardeerd wordt op demonstraties

van een wezenlijke gewoonheid.' Een

ander belangrijk punr ir het openings-
verhaal is het ongemeen diepe vacuüm

dat de weste¡se ontideologisering heeft
gezogen.'Het ontredde¡ende vacuûm

vraagt vooral in Nederland, waar iden-
titeitsbevo¡derende verkenning van de

eigen nederzettingsgeschiedenis van

oudsher weinig in zwang was, om hulp
enrhouvast uit het weinig gebruikte
narionale verleden. Oranje kan daarbij

een uitstekende leidraad ziin, terwijl
de kleur tevens luidruchtig in bezit is

genomen door de dragers en uitventers
van een nog eens geïntensiveerd wijge-
voel, vooral gestimuleerd doo¡ de inte¡-
r¿tiorale sportprestaties vân ¡'gewone"

jongens en meisjes,'

Het ve¡haal zet de toon voor de ¡est
van de bundel. We zijn pragmatisch en

bedreven in het vinden van compromis-
sen en waar de regels even niet goed

passen, gedogen we. Het poldermodel
met de ove¡leg- en gedoogcultuur, het
verlies van geloof en ideologie, het
wij- en Oranjegevoel en onze hang

naar gewoonheid komen herhaaldelijk

in de stukken te¡ug en vo¡men een

rode draad doo¡ de bundel. Daarnaast

komt nog een aantal ande¡e themats aan

bod. Pleij heeft in meerde¡e verhalen

aandacht voor het ca¡nav¿leske van een

aantaì gebeurrenissen en benadrukt
de importantie van goed onderwijs.
In het verhaal 'De ware kunst van het
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