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Van bescherm-engel tot beton-meubel

1. Inleiding

Eind 1995 rrerzonden wij vanun het Meertens Instituut (toen nog: PJ.
Meertens Instituut) te -{msterdam een Volkskundewagenlijst (ff. ó6) over
volksverhalen en vertelcultuur naar een netu'erk van zo'n 900 coffespon-
defltefl in Nededand en \.4aanderen. Eén van de vragen in deze enquête
betrof de bekendheid met hedendaagse volksvethalenl. \Ve woegen de
coffespondenten voor 26 ondetu¡eïT)en aan te kfliisen of zij aI dat net
bekend u'aren met verhâlen over deze onderweqpen. Op 1 augustus 1997
hadden wrj van 387 mensen het formuliet ietour ontvangen; minus de
'blanco-stemmets' gaven ruim 300 cottespondenten - per provincie tame-
lijk evenredig verdeeld in zowel Nedetland als Maanderen - een respons op
åeze vxaag. De geselecteetde onderwerpen refereren aan 'hedendaagse
sageî', m øt laten zich niet noodzakelijketwijze tot deze categorie van
verhalen bepetken (zie hierna). Met de r.'taag hooptefl wij aarìwijzingen te
verktijgen voor vetder onderzoek naar het contemporaifre verteþed.

\Ve hebben hier slechts bepetkte pretentìes, maat denken dat de uitkomst
niettemin irìteressant .is. De attendetende waarde staat voor ofls voorop.
Het corêspondentenbestand kent welisv¡aar een ruime geografische ver-
spteiding, doch het is níet teptesentatief voor de bevolking als geheel.
Autochtone, oudere plattelanders zijn stetk overveftegenwoordigd. Ook
valt het telatief grote aandeel van leerkrachten en geestelijken ondet de
lokale zegsüeden op. Veel van de cortespondenten zijn gerectuteerd op
grond van hun heemkundige belangstelling (naast volkskundige r,r¡llen ze
ook dia.lectologische vragenlijsten in). In het vededen zijn de cortespon-
denten op het gebied van het volksveth¿alonderzoek vaak gevtaagd, naat
'üaditionele' onderwerpen, zoals aardmannetjes, dwaallichten en nachtmet-
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ties2. Tet cottectie op deze eenzijdige belangstelling is in de Volkskunde

vraqenliìst van l99t äoor AJ. DekÌer al gevraagd nâar een weergâve van

"^""å'ätr*"""¿.ni.n 
u.tán¿" 'sterke rierhale"n" De vraag ui¡ 1995' die

oË'il.';;'h^åd.ù, ti.l, "nt 
i¡ staat om op basjs van de respons vanuit

il ä;;;;.*.ltu.ti-¿ ¿. bckendheid met verhalen over bepaalde

he,lendaasie onderwerpen te kv¿antifìceren Deze momentopname vet-

ri'rr"riì"?"ã¡- -r.ht'in de mate waar'in de câtegotie Yan de bevolking

;;;;;; ;t¡..t*ndenten behoren in contact is þkomen-met verhalen

ovet de afgevtaagde onderwerpen of zich dat althans weet te heflnneren'

Hierondet Þresentererì wij eerst de vragen, dan geven we een.schets van

he¡ cortesÞôndentenbestand' en vewoìgens geven we een over¿lcht van oe

;#;äi":õ;;;;k ;"" besprefing ian het resultaat.wat zegt de

î.iåä" ã""iJ" ¡"t ndieid van áe 
'esp"ondenten 

met.'mode'''e sag€n'?

ürüriì t"i w.u.. r erschillen in bekenäheids-scores zijn er? \Wat valt er

';;.;;" 
å;.; J;-geografische spreìding ran de verh¿len? Enl<ele onder-

werpén zuJJeo we eruj¡ lìcbten en nâder becommenlatleren'

2}.Ziekerhwzen? ia/ nee

2l Lifters? ia'/tee
22. Superheffing? iz/nee
23. Mèstoverschot? ja/rce
24.I¡hnak? jø/nee

25. I(ettingbtieven? iø/ rce
26. Drugsi ia/r'ee

2. De vragen en de verhalen

Vraas 14 uit de Volkskundevtagenliist van 1995 luidt lettedijk aldus:

2 Zie voor e€n overzicht van de over een periode van meer dan viiftig iaar gestelile vragen Dek-

ker 1989. Dit boek bevât ook een handzaam regrstet'

Aan de keuze voot deze onderwerpen Jigt geen strenge of zwaar berede-
neerde selectie ten grondslag: we hebben tameltjk at random e-en greep ge-

nomen uit het voorhanden iepertoìre aan (mogelijke) hedendaagse sagen.

Alleen achtet åe vraag nøat he1 kunstgebit in de kabeljauw steekt een dui-
deliìke motivatie: de 

"gebeurtenissen i'aarop gedoeld wordt, hadden eind
1994 plaats en hebben" nogal wat aandacht gekregen in de pers, zowel na-
úonaá als i¡¡ernationaal. Tìjdens her onderzoek dal we nazr de gebeun e

nissen en de achtediggende vethalen hebben gedaan, gt-oeide bij ons het
vermoeden dat de stõf potentie genoeg had om tot een hedendaagse sage

ui¡ re sroeienr. Een iaar later, .;¿ 1095, wilden we in de vragenlijst de
proef õp de som rlemen. I(enden mensen het vethaal nog steeds, of was

het inmiddels weer in vergetelheid geraakt?

ln de lite¡aruur worden soms uitspraken qedaan over de popuìariteìr van

bepaalde verhalen. Ook sommige v:an die ùtspraken wilden wè toe tsen. De
uràgrn n 

^t 
de verhalen vallen-welbeschouu'd in drie groepen uiteen. Ten

..rlt or"s.r, we naar heel specifieke verhalen of geruchten, zoals de tan-
denborstis in het achterweri en beton in meubels van Oisterwijk: ofrvel
men keflt zo'n verhøal niet, of men kent het wel, en komt dan met één

sÞeciheke vertelling ial is een zekere variatie natuudiik altiid wel aanwezig).

t'en tweede draqeã we onderwerpen aan $/âarover verschillende verhalen
of Eeruchten de'ronde doen, die al of niet waar z1in. Et zrln talloze vetha-
len"over bescherm-engelen denkbaar, en ook ovet drugs ziin meerdere
soorten verhalen in omloop (misbmik, smokkel e.d.). Ten de¡de hebben
we dan noq enkeìe onderwerpen opgevoerd, waârvan we òf niet zeker

wisren of eiverhalen over de ionde dèden, ò[ waarover we géén verhalen

kemen, maar het wel denkbaar zchten dat ze hestaar'. De geldautomaat is

zo'n modern ding, en de verhalen of geryglte1 laten zich bij- wijze van

soreken zo bedenken: ovet straattoof en babbelttucs, over slinkse marue-

rän om de kas Ìeeg te trekken, over dronken mannen die 's nachts over de

toetsen plassen ,i g 
"o ^ u door. Ovet twee ondelwetpen zijn ons he-

lemaal sèen verhalein bekend: de superheffing (op melk.¡ en het mestover-
schot. ioch zijn het geen controle-vragen (vãn het kalìber.'gemalen paar-

denhoeven in 
' kruidkãeken'a) om te zìen oF mensen misschien overal

I Zie Meder & Venbrux 1996.

'r Ecn doot het Nederlândse onderzoeksbueau NIPO h 1987 vetzonnen getucht om de be-

trouwbâârheid vr¡ de hetkenning door de geën$reteelden te controlelen. Nota Bene ongeveet

5rllo van de geihterviewden zeÌ het gerucht te kennen dat er paardenhoevenin kruidkoeket vor-
(lc0 vcûerkt 0n 1995 was dat nog maat ca. 17o). Van Schravendiik 1995, p 66

Kent u vethalen ovet: (a.u.b doorhalen wat niet van toepassÍrg is)

1. Een wandelend dekbed?

2. Eeû kuflstgebit dat io een kabeliâurr' terì¡ggevonden wetd?

3. Vliegende schotels of ufo's?

4. Oruaïdiefsral ioperaties om biiroorbeeld donor nieten te stelen)?

5. Beän in de -asiief eiken meubels van Oisterwiik?

6. Spin¡en in ttopische kamerplanten?

7. Tìndenborstels in het âchterwetk?

8. Besmetting met de ziekte aids doot een vakantie-liefde?

9. Beschetm engelen?

10, Ongeluk met de btuid over de drempel dragen?

11. Vteimd vlees in d e r..zsl of de przzø?

1 2. Vteemde voo¡werpen in verpakt voedsel of in dra¡k?

13. Bizare ongelukkefl met auto of rnotol?

14. G¡ote visse¡r die gevangen worden?

15. Geldautomaten?
16. Ai¡ Mile s?

17. Magnettons?
18. Flippo's?
1 9. Computets?

1a./ rce
jø/nee
ja/ ttee

1a/nee
ja/rce
ia/ rce
jø/nee
ja/nee
ya/ nee
ja/rce
ia/ rce
ja/æe
ja/rce
ja/nee
ja/ rce
ja/nee
ja/rce

1a/nee
ja/rce
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9^-ú:1r:: ia,op antwoorden. Eerder besrond bij ons het besef dar er op
net,ptatte¡and specrbeke verhalen de ronde zouden kumen doen, waar
stedelngen geen weet van hebben. En we yeronderstelden dat mesro]/er-

.:îl:1, .t, tlpIl..ff,C t}l.ema's konden. ziin die de gemoederen op her

llli:]"îq. bezrgtuerden., Wre e-chter ruet naar dergelìike onderwerpen
vlaagr, Knlgl ook ruet te hofen ol ze besraan.

F.r, kan ook nog een onderverdeling gemaakt ¡¡¡orden tussen verhalen die
telkerìs weer terugkeren m de recente Nedetlandse of Maamse vetzamel
bundets r'an rnodemq s3ger,ì, en verhalen die (om welke teden dan ook)
nog njet ror de 'canon' zijn doorgedrongens. Hier voþ een overzichtje:

s V_oo¡ de Nededandse en \4aamse sagenbundels zij mefl verwezen nâaf Betnâuv 1995, De Boer
1974 Burger 1993, Büge1 1995, Var Mùisq/hket & Bakker 1991, ponfloy l992a,potr:toy 1992h
en rf/outers 1991. lie rerde¡ nog Top loto. We wijzen hier ook op de qezaqhebbenae Amen.
kranse bundeJs.\âo Bmnrand 1981. Iq8ó, It88. loo0 en tgra die een ietarç.riike rot hebben
gespeeld in de tanonisering' van verhalen als 'urban legends'. Voor onderzoeË naar ,g..-oru_

::e:je' ï 'f.Ùe:.ce:anorù_seerde' (modeme.¡ sagen is verder gebruik gemaakr v¡n de Nederrandse
voßsverndenbâÍk van bet lúeertefls Insrìtuut. De hierna çgeven voorbeeldetr vâ¡ verhâlen (itr
pataftâse) zijfl ook tefl dele aitomstig uit deze VolksverhabnÈank.

"O**lr,ú: 
onze rnquête niet één verhaal uit de bus is komen rollcn mctruu "/0 bekendherd, ztln we genoodza¿kt de lezer hier eefst v¡at nadef in tcllcÌìten over de rnhoud ervan. Immets, welke verhalen bedoelen wc nLr

:-,s.ir^,r1il!?,-ll-Tl,f¡o 
lgen de z ullen. we'-. uoo,,.o.,.,,À -.ìlì,.i"g 

_ a"vern en kort toeLchren. lo onze bekioptheid zullen we het vernuft ian dc

l]^"::l 9: 5]¡ 1anãtielogeliikheden ieeÌai g"*.ra ,^nãåàã. ni; ona.._werpen dre meerdere verhalen of geruchLen toìlaten, kunnen we niet vol_
ledi. g zijn. Wij doen hier geen uitsþraken or... d. *j-h.iá-oÌ'å" orr_""._
rìeld van vefhalen_

1.,\X/¡ldelend dekbed: een pasgetfou.\üd stel tfeft elke ochtend het do¡zen
oeKoed op de grond aan. Na enlele weken wordt duidelijk hoe dit komt als het
oeKDed opengesoeden wordt het k¡ioelt va¡ de maden.

2. Kunstgebit ir kabeljauw: een, sportvisser spuugt zeeziek zijn boveogebit
overboord, Later wotdt er een I
gebit van de aanvant 

"tilt " 
p""lffiu"* 

gevaDsen met in de maag het kunst-

3.. Miegende schotels: er zijn vetscbillende verhalen denkbaar. E¡ wotden
vuegende schotets wâafgenomen en soms srort er één neer (biiv. in de VS inñoswe[). t:raancrrke¡s worden door ufo's vetoorzaakt. Buiienaardse wezensontvoeren menserr om in hun vüegende schotels medische expedmenten ophen uit te voeten. Mensen keren soãs m"t imptantuten naar ;ã;*g.
4. Orgaandiefsra_L iemand verdwijnr en komr op een afgelegen plek bij met een

T,ï,^*:k,ï :¡ 99 
*g Bii nader onderzoeL i" ¡.t?¡.r?n¡'"iì'tiþ,.,..n

ï-î_1^g:::,_.r 
re zrln. soms ,koT, !S, slachtofÊe¡ bij in een bad'kuip met

'l,to:"l:r en een reletoon onder handbe¡eiÌ. Beide nieren ziin Eestolen èn hetslacnto¡ref moet meteen het al¿rmnummer bellen-

5. Beton in meubelen: de massief eike¡Ìrouten meubeleo bestaan in feite uit
een binnenwerk van beton, afgewerkt met een laagje 

"ik""fi;;;:*- 
'

6..Spinnen in planten: als een wouw een ttopische plant water geeft, hoort ze
:1I:T *" rurcia S$ui.a Ze doet tetetonisch navnag hij een expen, die haar
aorrlseeft meteen her huls re verlaten. In de planr bLijkr zich een grore giftige
spin schuil te houden.

7. T¿ndenborstels i¡ achtefi,erk als een gezin bij terugkeer van vakantie defoto's heeft_laten gntrrykkgle+ tonen_de eåste f"å'r-."í ^"fr,.i"ä 1"^ *"neg€t, €en Hells Aagel e.d) waarin de tandenbotstels vun h.t gezin gestokenzln

8. Aids door vakantieliefde: een rneisje kdjgt aan het eind van de v¿kame eenlvrdootje van haat L¿tir Laut dat re iu¡e, þ2, -rg op.n*. lî-il.ì i-J;. ,,, ..nrlodc ¡at en een btie f]e: "WeJcome ro tlre A¡ds_cl,_ri"l
r). Iìcscherm.engele¡: meerde¡e verhalen mogeìijh Veetaì over een persoon die
:11Ì Tll.,t.-. wr¡ze wordt gered uit een gevaarlijke of nerelige siruatie door
çclt Dcscnem-engel.

10. llruid ove¡ a" ar"-¡q, tot de bruilofts-Folklore behoon het qebruik darrunrlctecen grappen utrhalen rn het huis van het bruidspaar @e sch"uitkruimels
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Wel in s agenbundels

wandelend dekbed
orgaandiefstal
beton in meubelen
spinnen in planten
tandenborstels ìn achter-werk
aids door vakantieliefde
bruid ower de.drempel
\¡reemd vlees Íl nâsl
vteemd voorwerp in voedsel
ongeluk auto/motor
magneffon
computers
ziekenhuizen
liftets
ìnbraak
kettingbrieven
dtugs

Niet in sagenbundels

kunstgebit in kabeljauw
ulo s

bescherm-engelen
gfore \.1s gevangen
geldautomaat
air miles
flippo's
superheffing
mestoverschot



ftissen de lake¡s, het bed op scherp zetten e.d.). Achter de voordeur wordt het
kelderlLlk. opeo gezer. AJs 4q þ*9.g9- de bruid orer de drempeJ draagr,
valen ze rn her gar. De bru.id b¡eekr haar nek, de bruideqom bela¡dr i¡ hìr
z19l<gnhuìs.,Larer hangt de verdrìetìge bruidegom zich opïer een papier op
zrin bolst: "Bedankt lìewe v¡iendenl'

1 1. Vreem.d.vlees. i¡ nasi of pizza., in 'buitenÌandse' iestaurants worden hond,
lraf, rat oi bll\oorbeeld kartenvoef in de gerechten verwerl.t.

12. V¡eemd lo"y:ry i¡ voedsel: muis in de cola, vinger in de por augurken,
scheemesjes i¡ de Afrer Eight e.d.

13. Ongeluk a1to,/qrotor: *rr.bjll"rrd. verhalen zijn mogelijk. Een motor-
djdet wordt onthoofd als er een stalen plaat van ee¡r yra.hiw^een schuift. De
motor rijdr door en de geschrokken chìufÊeur ramr de pui uaî een sebor,w.
O_l: een mororrijder heefr regen de kou zijn jas achrersrËvoren aanse"úokken.
,AJs lxj Len val komt. willen omstâ¡deß zijn hoofd 'rechtzerren', wa"ardoor ze
hem de nek omdraaien. Of: een automobilist rvil 's nachts met 

'veel 
bravou¡e

tl¡ssen twee achterlichten van mototen doordjden en rijdt zich te pletter tegen
een brede vtachtwagen.

i4. Grote vis gevangen: dit is srrikt genomen geen moderne saBe, maar veeleer
een 'uadiúonele sage' die nog sreedì r oordeéfr. Her verhaaj "bËhoorr ro¡ her

:lbg.*: ì- de 'leugenverhalen' (visserslatijn). De veneüng kan er naruurlìjk
touter ur bestaan dat een r.isser een þuitengewoon of onmoqeliìk) grote vis
heeft gevangen. Maar er kun¡en deraiJs wordå toegeuoegd aJs:ï å. ,iurg uun
oe snoek wordt een broedende eend aangetroffe¡r. Of: de snoek aan de vislijn
tekt de visset in het bootje voort6.

1,5. Geldautomaat. Er 
_zijn_verschillende geruchten denkbaar over ¡nisb¡uik en

olerstat: straatroot, babbeltrl¡cs. pimen op andermans pas, mioi_camera die
r¡bkken pmcode toont, slimme maniere¡ om de kas leeg ie trekken. Maar ook:
dronken man¡ren die 's nachts over de toetsen plassen.

16 Ai¡ Miles: slechts geruchten bekend, De geruchten cefltreren zich ¡ond de
mbreuk op de privacy. Digìrale inlormarie over l<oopqedraq qekoppeid aan
andere gegevens kan mu.ltinationals veel gevoelìge informatie -veischäffen 

o-,er
consumenten.

17. Magnetron: meerdete verhalen dentbaat. l4agnetrons lekken srrali¡g, en
als men er teweel i¡ kijkt, krijgt men staar. Of: de mlagneron slaat niet af bij het
openen en verwoest met zijn mictogolven de handèn van de huisvrourv,' Of:
een vlouw droogt haar gewassen hondje altijd even in de voorverwarmde
netelLrchtoven. iqls de oven kapot gaât, geeft haa¡ dochter haar een magnetlon,
maâr opdrogen rn drt apparaât ovedeeft het hondje niet. Of: een automobiliste
zfet een magnetron bij het gof vuil sta n. Ze neemt hem mee, maar wordt
door,de polirie aangehouden: ze heeft het kastje voot de snelheidsmeung
sestolen.

6.4.T,19608; zie ook 
-Va;r- 

de¡ Kooì 1984, p.590 592: \DK 19608 ru. 6: Btoedende eend inlop
snoek gevonden; \¡DK 10608 ¡r. 9: Mâf, (in boot) door het water qerrokken door snoek.

18. Flippo's: er zijr verschillende werhalen of geruchten denkbaat. Bendes
beroven ki¡deten van hun flippo's; alle chipszakken worden in de supermarkt
opengeÍokken om de flippors te stelen; wie geluk heeft vindt in eefr zak een
gouden flippo; een bejaarde vrouw is bij het eten van chips gestikt in een flip-
Po.

19. Computers: meerdere veihalen delkbaar. Dit kunne¡ heel øJledaagse

verhalef, zijn over bi,woorbeeld een fout van de computer in het nadeel van de
consuÍìent, of over computer-storingeû met a.lle nare gevolgen vandien. Veel
geflrchten gaan over computef-virì¡ssen eû wat zij øattichten met de soft- en
ha¡dware. Een folklore op zich zijn de e-mail-berichten (zie kettingbtieven) die
wâarschuwen voor allerhande virussen. Voorts gaan er noga-l wat geruchten
over de rampzalige gevolgen die t'et jzør 2000 zal hebben. En: in sommþe
computer-spelletjes zitten verborgen boodschâppen. Et bestaan ook komische
sâgen over donime computer-gebmikers (gpe ex op beeldscherm, CD-ROM-
løðe aangezien voor koffiebeket-houder, gebruiker die'any key' niet kan vin-
de1 gebruiker die meerdere diskettes tegeJijk i¡ de diskdrive he€ft gestopt
e.qJ.

20. Ziekenhutzen: verschjllende r'crhâleû deflkbaar. Het meest bekend zij[ de
verhalefl efr geruchten owe¡ medische fouten van het tlpe: vetkeetd been af-
gezet, gezonde niet verwijderd, lancet bJijft in lichaam achter na operatie en
dergeJijke. Of: fout bij in ,itu rtftiliratie wouw kijgt eer blaîk en een zwart
kind. Een ander gerucht is: wie in het zìeke¡huìs nog bijkomt na dood
vetklaatd te zij4 knjgt alsnog een dodelijk spuitje. Ook verhalen ovet blunderende
verpleegkundigen: een zuster verzamelt øJle kunstgebitten van een afdeling in
een grote bak, en weet na reiniging niet meet welk gebit van wie is. Of: de
schoonmaakster vindt geen stopcontâct woor haar boenwasmachine en ttekt
cle stekker van de beademillg etuit.

21. Lifters: er zijn vetschìllende vethalen mogelijk. Iemand neemt een lifter
mee, en deze begint na vedoop vart tijd te spreken ovet de aanstaaûde t erugkeet
van Christus op aarde. Als de bestuurde¡ even later naast zich kijkt, is de lifter
verdwenen. -A.nder verhaal: iemand neemt een liftstet mee, maat knjgc atgwaaa
bij het zien van de behaarde handen van de vtouw. Met een smoes ovet
autopech wotdt de liftster de auto uitgewerkt. In 'haar' handtas blijken later
tnoordwapens te zitten: de \'toud v¡as ee¡ vetmomde moordenaar.

22. Superheffing: geen yerhaal bekend. Cteatieve ootduiking wetgeving?

23. Mestoverschot geen verhaal bekend. Cteatieve ontduiking wetgeving?

24. Inbrøak. Meerdere ve¡halen mogelijk. Bijvootbeeld: eerr echçaat krijgt de
gcstolen auto terug met excuusbrief en theatetkaartjes. Tijdens het theatet-
hczoek wordt hun hele huis leeggehaald. Of: een vrouv¡ v¡ordt opgebeld dat ze
Ir¡rat vedoren creditcatd kan kome¡ ophø1en. Tijdens haar aÂvezigheid breekt
rlc clief van de creditcard in. Of: bij een antiquait ktijgt een echçaar een
cÍÌtzlogus met polaroid-foto's te zieî, Dañ zit ook een foto van hun eigen
Nrlurrtklok in: deze kân op bestelling gestolen worden.

?li, fftttingbtieven: meerdete verhalen denkbaar. In het algemeen: opdringerige
bticven waarin geluk en tijkdom beloofd wotdt, maat waairL ook gedreigd
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wordr mer ongeluk, meesraL vergezeld van voorbeelden. Oft wazrschuwings_
brev-endre doorgestuL¡rd moeren worden over plakplaatjes die doordrenlt zijn
mer LSD om kinderen verslaafd re maken. Of: kètdngbrieven (e-mail) over
kinderen die rermi¡aal zìek zijn en ansichtkaarren (uis"irekaanlesì sÞaren om
nog in het Guinness Book of Records te komen. Of: door Le jenden 

e_
mailberichten waarin gewaatschuwd u'ordt dat een bepaald e m¿ilbericht een
comPutelvlrus bevât,

2ó. Drugs.. meerdere 
_ 
verhalen .lenkbaar. Bijvoorbeeld: er worden drugs

ge:mo,kkelj. Ln een baby liikie. ln her r liegtirig bemerkt de srewardes dar ãe

.D19y dogd_ rs: als het krnd ûer feageert op gemorste hete koffìe. Of: kinderen
krijgen,plalçlaatjes aangeboden dõordrenj<imer LSD. Ol: er is cocarne ge.r n-
Jecteerd rn irlurella-snoeÞies.

Sommige verhalen bestaan al eeuwe¡ (grote visl, terwiil andere verhalen in
ll]< Se^val a lentallen jaten circulereri (vÌiegenàe schoteka, verdv¡ijnende
lifteise). Ardere onder-werpen zijn daarentãgen van betretkel¡k ,ecente
darum.,(mestoverschor, geÌdauromaat, füppoì¡ en sommìge da.øs an zrjn
erg¡nlijk_ alleen i¡ Nededand van toepaJsing, en niet in \4aundeten (áir
miles). Voor veel van de verhalen za.l in elk gãvd gelden dat de vele oudère
cotrespondenten ze niet als adolescenten hebben [ehoord.
De verhalen úi* !y verspreiding in de mondelinge overìevering, maar
ooK \,,ra vefzâi-llelbundets, en ua de modeme medi¿ (van radio en relevisie ¡ot
e-maìl en inrerner). Sommige verhalen kun¡en een betrekJ<eliik kort besraan
lerd.en, aan een bepaalde acrualiteit gekoppeld zijn en ook een hoge omJoop_
snelheid ontu¡ikkelen zulke verha.lén kunnen ,,als een lopend vriurtje ronà-
gaan". Arrdere vethalen kunnen over een veel langere periode hun populari_
¡eit behouden, vaak onafhan-kelijk r an enige dwing"ende actua.lireir. '

3. De correspondenten en de antwoorden

Uit,een i¡tern en _ongepublìceerd, verkennend onderzoek naat de samen_
stel¡ng van het nlormantenbestand van het Meertens lnstituut, uitgevoetd
door Ton Goeman in 1996, is bovenal qebleken dat het besta¡d st!* ver_
grijsd is. De groep 20- rot J0-jarigen is volkomen te verwaarlozen. De
overgrore meerderheid van de cortespondenten bevindt zich in de leef_
tijdscategorìe van 50- rot SO-jarþn, mer een piek in de groep 70- tor g0-
laflgen. voofls kunnen we een wanverhouding constateren op het pcrnr
vân het geslachr: er zijn beduidend meet marLn-eliike dan vroui¡eliike 'cor
tespondenten, Verder vertoont het netwefk geôgafisch gezien enkele

lncunes: in Vlaanderen is enig tekort aan correspondenten ontstaan,en hun
vcrsp¡eidinq is niet qeheel eienwichtig. Ook cönstateren we Lichle lacu¡es
irr Zirid-Lì,rñburg, wãstelijk Drente en Friesland. Tot slot komt de verdeli¡g
vân de beroepeã niet volledig overeen met het beeld dat de betoepsbevol
king in Nedeiland als geheefte zien geeft.In het correspondenteflbestand
zittãn enerzijds veel mènsen die wetkzaam ziin in de agarische sectoî, en

rtnderzijds vêel informanten met een hoge(re)- opleiding uit met name de

onderviissector. Onderbezet ziin biivoorbeeld de sectoren van de onge
schooldén, de werklozen, de lagete ambtenaren en de kleine zelfstandigen.

Verder mag niet onvermeld blijYen dat er voor elke plaats doorgaârìs maar

één of tweã coffesÞondenten ziin, of het nu om Leiden of om Oostwolde
gaat (dit systeem is destìjds opgezet tefl behoeve Yan het diâlect

ondetzoek).

De belangrìjkste condusie ,it àe søwry is echtet toch.wel dat het cores-
pondenteãbêstand bestaat uit een te grote hoeveelheid oudere Plaffelân-
äers, hetzij met een lagere opleiding (landbouwers e.d), heøij met een

hoqére opleidi¡g (lerare"n, geesìelijken e.d.¡. Et.'att onder meet een opval-
lenã qernìs aan þngere, ho[et opgeleide stedelinget te constateren. Bn - zo
wil dã theorie - de"sterke .ierhaieã en 'stadssagen' zouden nu juist circule-
ren ondet die jonge, hoger opgeleide stadsbewonets.

Van de ongeveet 900 uitçzonden formulieten, keerderr er- (op de p9i1d1-

tum yan 1;ugustus 199f uiteindeJijk 387 terug naar het Meeftens Insti-
IUUL

Gezien het vootgekookte aanbod aan ondetwetpen en dc achtergtond van
de resÞondenLenl hebben wii njet de illusie een bijzonder representadeve

steekproef aangaande de bekendheid met hedetdaagse verhalen te kuri¡en
l¡iedei. Bovendien is et sÌechts sprake van een momentopname. Veel meer

is het ons te doen om de attenderetde s/aârde van de ântwoorden.

Van die 387 formulieten hebben we de a¡tu¡oorden hieronder uitgesplitst
naar 'jâ', 'nee' en 'blanco' Geen antwoord tl:lgettllå' nan resþont) .Het p.er-

centage ja-antwoorden is hiema telkens berekend met Yeronachtzâming
van de blanco-stemmers.

7In de intemationaìe volksverhalen catalogus van Aarne & Thompson 19ó4 onde¡qebracn¡ ârs

ry?e AT lr)008, The creâr Fish.
3 Zie hietower Sanatov 1981; hij citeen uit de Dallas Momi_og News van 19 

^pÍl1897 
w^ Ín d,e

waatneming van een ufo uirgebreid aìs waat wordt beschrcvetr - tâter bLjkt iet werhaaì op een
leugen te berusten.
, Zie hlerover B¡unvand 1981, en ook Too 1984.
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Kent u verhalen over..,

\¡RAAG

1. wandelend dekbed
2. kunsgebit in kabeljauw
3. vliegende schotels
4. orgaandiefstal
5. beton i¡ meubelen
6. spìnnen in planten
7. tandenbotstels in achterwerk
8. aids door vakanrieliefde
9. bescherm-engelen

10. btuid over de drempel
11. ¡,-reemd vlees in nasi
12. vteemd voorwerp in voedsel
13. ongeluk auto/motor
14. grote vìs gevangen
15. geldautomaat
16. air miles
17. magneton
18. flippo's
1 9. computers
20. ziekenhwzen
27. hftets
22. superheffing
23. mestoverschot
24. nl¡taak
25. kettingbdeven
26. drugs

6

62
81

52
80
44
I

43
105
:t+
53

123
87

107
40
16
39
32
36

108
75
24
49

't15

96
40

nee

312
257
2+2
268
240
277
31,2

277
207
285
264
1,94

227
209
273
295
273
278
276
207
237
286
260
1,94

215
270

blanco Yo ja

69 20h
ó8 24%
64 33 Vo

67 19%
67 33%
66 16%
67 2,5 yo

67 '16%
75 51%
68 1,2 yo

70 20%
70 63%
73 38%
71 51%
74 15%
76 5%
75 14%
77 'I2o/o

75 13%
78 54%
75 32 0/o

77 8%
78 19%
78 59%
76 45%
77 15 Vo

Als 39 mensen zeggen een yerhaal ovet eerr magnetron te kennefl, kunnen
tlnt bijvoorbeeld allemâal verschillende verhâlen zitn. En wie bepaalt wat er
orì(lcr een verhaal moet v/orden verstaan? Als 273 mensen zeggen geen
vcrlìaal over een magneûon te kennen, hoeft dat niet te betekenen dât ze

llccn verhalen kennen of gekend hebben. Voor sommige mensen zijn
lììrgneffon-verha.lefl geen rverhalent, maar 'waarheid' of 'feit'. Vetdet kunnen
mensen ooit wel verhalen over magnetrons gehootd hebben, maar ze lrr-
middels weer vergeten ziin. Ook kunnen de verha.len in de nabije omgeving
van de nee-stemmers wel degelijk bekend zijn. Voorts houdt het aangeven
van een bekendheid met vethalen of een verhaal niet noodzakelijk in dat
respondeflten de vettelling(en) ook kunnen teptoduceten. Tot slot de
omìchrijying van de onderwerpen kan te summier zijn geweest om door
correspondenten herkend te worden. Uitgebreidere beschrijvhgen zouden
misschien door meer mensen herkend zijn.

4. De bekendheid

Hetschikken we de antwoorden nu in volgorde van bekendheid, dan levert
dat het volgende resulLaat op:

Ir totaaf heeft men 1555 keer 'ja'gestemd, 6629 keer 'nee' en 1g7g keer'blanco'. soms werd tussen de "ja's" en "nee's" een waag open gelaren
þlanco). Dit zou kunnen betekenen dat de correspondeni hei anË¿oord
gewoonweg niet weet. Dat het aaÍLt^l blanco-stemmers lzngzaam maat
zeker groter wordq zou kunnen duiden op een toeflemende ãnzekerheid
over.rle vragen, maar kan evengoed wijzeriop een groeiende furitatie bij de
invullers. De merendeel yan de blanco.stem_tiren kaä echtet worden toege-
schreven aan correspondenten die vr aag 14 hele.ciraal ntet hebben inge-,.rid,
om welke. teden dan ook (geen zin, geeã ti;d, geen idee, geen affinitä mei
de Yfagen).

Afgezien van het probleem van de representativiteiq kunnen et nog wel
wât meer kanttekeningen geplaatst wotden bij de uitkomst van de enqîête.

82
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Onderwerpen / verhalen in voþotde vân bekendheid

vreemd Yooflverp in voedsel
inbraak
ziekenhuizen
d^r- .;c ôê-añôêñ

bescherm-engelen
kettingbrieven
ongeluk auto/motor
vliegende schotels
beton i¡ meubelen
lltters
kunsqebit in kabeljauw
vreemd vlees in tasi
orgaandiefstal
mestovetschot

"^i¡¡on in nlanren
aids doot vaka¡tieliefde
drugs
geldautomâat
magneüon

ta

63 0h

590
54%
51%
5"t%
45 o/o

38 Yo

33%
33%
32%
24%
20%
79%
19%
76%
160
1,5%
15%
140
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computers 13 oto
bruid over de drempel t2oh
ftippg's -- 

- 
t2o/osuperheffing g1o

alI fiì1les
tandenbontels in achterwerk i,T*
v¡andelend dekbed 2yo

Mct betekking tot het thema geluk of gewin vinden we ook scores in de
Iroogste regionen, met respectievelijk 'gtote vis gevangen' (51%o) en 'ket
lingbtieven' (45 þ op de vierde en zesde plaats. Vethalen over ketting-
brieven kunnen overþns ook gazr over de keerzijde, namelijk ongeluk.
Dezelfde ambivalentie schuilt rraak in de vetha-len over ufo's (achtste
plaats), efl kan het beste aangeduid worden met de binaire opposttte heil
versts onheil. Enetzijds ticht de mensheid al eeuwenlang de blik hemel-
waarts omdat men daarwaidaan het heil verwacht. Keek men vroeger om-
hoog naar de goden, heiligen en engelen in de hoop op vedossing uit het
aardse tranendal, in het modetne tijdsgewticht vestiger mensen hun hoop
wel op buitenaatdse wezens, die afrvisselend over een hogere beschavings-
gtaað, en/of intelligentìe, en or.er geâyanceerder tecblologieën zouden
beschikkenl2. Zij kunnen de moderne beschetm engelen zijn. Maat anå.et
zijds kunnen de buitenaardse wezens een schrikbeeld vormen: zij zouden
mensen ontvoeren, misbnriken voor experimenten, en wellicht zelfs de
inLencie hebben om de aarde te koìoniseren en/of re domineren.

De beperkingen van de barometet-these worden echtet ook duidelijk we
krijgen âl gauw te maken met gtove generalisaties, die bijna even stereotiep
zi¡n als de vethalen zelf. De hierboven gesþaleerde ambivalentie duidt er
al op dat verhalen voor meerdere doeleinden inzetbaat kunnen zijn. Vet-
halen zijn vaak poly-interpretabel en kunnen voot vetschillende mensen
verschillende betekenissen i¡ zich dtasen. Bovendien moet men bedenken
dat de griezel-effecten die in de verhãen schuiÌen bij de ene mens angst
oproepen, en bij de ander een amusementswaârde hebben.

De laatste zeer goed bekende sage die we hier willen aanhalen is dre over
het beton in de meubelen van de Noord-Brabantse firma Oisterwijk. Aan-
g;ezier, naat dit verhaal al eerder enquêtes zijn gehoudenl3, kunnen we na-
gaan of het verhaal in de loop det tijd aan bekendheid heeft ingeboet of
ruet. Dat blijkt niet het geval te zijn. In 1987 bleek 35 tot 40Vo van de ge-
enquêteerden het zogenaamde 'produktçrucht' te kennen. In 1995 kende
citca 25o,/o van de onderwaagden het verhaaì. En blijkens onze peiling in
1996 is 33V. van de correspondenten op de hoogte van het getucht. Van
cen dalende lijn is derhalve allerminst sprake. Hoe het gerucht in de wereld
is gekomen, is niet geheel duidelijk, maar er kan een samenhang bestaan
met de radio- en televisie-reclames die de fuma Oisterwijk veeh,rrldig heeft
laten uitzenden. Daarin werd de degelijkheid van de meubels benadrukt
met yi¡gerkÌopjes op het eiken ("ldopklop") e1l met een reclame-stem die
hoog opgaf over de 'massiviteit' van de produkten. Deze nadruk zou wel
eens niet alleen argwaan of warìttouwen, maat ook ifritatie en sPotlust
opgewekt kunnen hebben. Het is niet ondenkbaar dat met de vetandedn-
gen in smaak bij de jongere generaties de oerdegelijke meubelen uit de
gratie raakten, y ervolgens verdachtmakingen genereetden en de fabrikant
cen imago-ptobleem bezotgden. De fabdkant is in elk geval failliet gegaan

9y^,"*t.jyi:n|"S dlt fg ,"q .n mel.ee n srerke- e n vaak ingenìeuze plor, die
l:Serrna:g 

ais populatr'.ro de.sagenbundeìs afgedrukr sraãn, hoog zouden

lllllll,Pl- Ln bet geheel mer Lrr (:r: de rwie ìaagste scores). i)e hoge
scores rlken vooral re vrnden re zijn bij de onderwerpen dje biivoorbee"ld

\rp-el_.lr:.:þ 
d:,|jr: dtun¡ koÌommen'van ãe kranten haLn. t" t 

"1""r.oçn-qe gaan rve tuel nogr¡r'at verder op in, eo we brengen een grof ondersc6eid
aâri tn de bekendheld van verhalen. Zeer goed bekendeierhalen scoren
hoger dan 3I%,.redelijk_goed bekende verhåen zi r"" .".r." ã"ï 

"" 
¡Oy"

en maEg bekende verha"len scoren onder de 150/0.

Y;-?1ryï:î -:, de categode van boven de 30010. De hoogste score (ó3ulo)

:tl.ï::ff:C-i Tola¡ ve$alen die ondu de noemer 'vr"eemd voorwerptn verpaj<t voedsel ot dfank' te rzatten zijn. Het ondetwefÞ is niet nadef
gespecificeetd, zodat 

^ai uiteenlopende' r.erhulen gedachi ku., _ord..
$:1.:'y:,_:: in de After Eighr, een. vinger in een por âugurkenro erc.).

:-.^n- T::t rp,".ln.ke vorm van voedsel conraminarie vinden we in de uraag
naar vfeemd vlees n de nasi of d,e pizzø, is nog altijd goed voof een scofe
van 20o/o qua bekendheìdl1. Aanhaigers ,.u" ã. Ulol-.t"r-.¡*", A", _il
_r-:trï^j_. l:-îderstetti¡g dat de ve-thalen actuele angsten 

"r, 
.,"il*g".r,

van mensen rn de samenJeving weerspiegelen, zouden ãeze qegevens kun.
nen rnterpreteren als een heersende angst voor de veron"tre-inìging uan

:.::9r:f P:-,:lq om een goede gelo ndhãd (wat,rrrr.nt-,^"gt -"t'a.'rrrgrivoof bedrergmge.n daawan).scoort dan hoog onder de respondenLcn; rm_
mers ook de verhalen over 'ziekenluizen' eindigen hoog, met 54qo op de
derde plaats.

-9t 9: 
*:.9. plaats staât mer 59olo het onderwerp 'ìnbraak', dat in de Jijn

:1 .TÍ:^.11"ï1î€, te interprereren valt als de zorg om ueilglteid. Een prc
occupalle met veúgì€id zou ook aan de orde kunnen zijn È=ii de verhalen

î::l^:i"1,:îll4l:S:", T.' auro of mororr (zeve ode plaârs in de ,ungor_
oe van bekendheìd). Verhalen over 'bescherm_engelen', die kunnen duiîen
op 

-gezondheid 
en veiligheid ìn combi¡atie, scorei maár üefst liZ 1.;fa"Dlaats ).

r0 Zie voor dit lâârste voo¡al de Àme¡ilaanse bundels van Brunva¡d 1981, p.84 89; Brurvand'1986, p.119t BrLüwaf¡d 1994. Þ.332.
11 Zie over dit orìdefwe{p Vâ; den Berg 1994, met namE Þ.28 36.40 41.
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r? VCI. Déch 1977.
rr Van Scbravenùjk 1995, p.66.
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en latef weer opûieu$'_ begonnen, maan Lij mâakt nu geen reclame meef,
alLhans er meer met de "klopklop"-meubeìs,

Het verhaal over her uitgespuugde kunsrgebit dat Leruggevonden wordt in
de maag van een gevangen kabeljauw behoorL ror de reäfiik eoed bekende
verhalen (15-30þ, en is daarmee qua beke ndheid een Eoedi rniddenmo .

¡er. Onze verwachung dar her verhãaì zou kunnen Lurgrõeien tor een'mo_
defne sage- Ulkt.- alrha.fìs op her moment van de peiJing bewaa¡hejd. En_
kete verhaten, dre regetmaüg in sagen.òundeÌs zijn gepubliceerd als zijnde
poprxâIre verhalen, behoren ook lot deze middengroep: de verhalen ove¡
orgaanroof, spinnen in planten en aids door dc vakãntieliefde.

Een opmerkelijk resultaat is evenwel dat het sterke verhaa.l over her uran_
delende dekbed maat matig bekend ìs. Het verhaal wordt nog weÌ be,
schouu¡d ¿ls een typisch Nedetlandse vertellìng. De AmetìkaansJmoderne
sagen-onderzoeker Jan Harold Brunvand metkì ovet dit verhâal opl

"But each of my Low-Country cotrespondents also included a few stotes
tlar I've neyer heard in this coLtnlr), legends that are possiblv uuque to
r-heir nations. For example. from his brñher perer Burqer heaid rhe'foUo_
wrng legend that could be tided 'The Contaminated Corãforer'. It contarns
a familiar general theme of infestation, but hete it concems a wÞìcal Eüo_
pean item, one of those large fluf$r down comfofters often used'over there
as bed coverings. [...] Sìnce dovin comforters a¡e less common in the Uni_
ted States, this story is not told here, to my kaowledge."r+

ZeJf verUaart Peter Burger in zijn bundel De wraak uan de kønpoeroe; ,', Het
wandelende dekbed' tijkr een van de schaarse Lrniek Nederlands"e moderne
sagen te.zijnuls. Ook onze velwachtyg dat,lez9'vetzamelbundel_sage met
:." *11\f plot, een redeJiik brede bekendheid en spreiding zou h"ebben,
Kwar¡ btlkens de enquete geenszms u[.
Datzelfde geÌdt voor de moderne sage over de t¿ndenbontels in het ach-
terwetk. Ook dit is een vethaal dat het vooral goed lijkt te doen in de
boekjes, m,aar volgens de enquête is de bekendhäd, alihans onder onze
correspondenten,_ gering. Het verhaal heeft hygrëne en discriminatre tot
onderwerp. De daders behoren in de meeste-iarianten tot een minder-
heidsgtoep (llells Angels, z\¡/arten, inbrekers): vanwege het mogeÌijk dis_
c¡iminatoire kataktet zou keruris van dit verhaal als-sociaal oriwenselijk
urtgelegd kLnnen worden. Maar'politieke correcrheid'lijkt hier geen rol re
neDDen gespeetd. wanr verhalen over vreemd vlees in de nasi oF de pìzza
(van de Chinees of ltaJìaan) scoorde weÌ degeìijk hoog. Bovendien hebben
we aìJeen maar gewaagd of men bepaalde vérhalen ke"nde. aier oF men he r
ef ooK mee eens wâs.

5. De vespreiding

Een in een plaats gerronder veth^ l zegt niets ovet de wetkelijke bekend-
he.id van het verhaal in die plaats als geheel. Het zegt alleen iets over het
feit dat er in die plaats een correspondent woont die bekend is met het
verhaal. De buurman van deze corespondent kan in principe geheel
onbekend z.ijn met het verhaal.

In de oude enquêtes ten behoeve van de dialect- e¡ volkskunde-adassen
werden de antwoorden van de cotrespondent maatgevend geacht voor zijn
of haar woonplaats. Dat deze opvatting, in elk geval yoor de kenûis van
(modetne) sagen, wetenschappelijk gezien op een v/ankele basis is ge-
bouwd, willen we toch nog even nadet illusüeren âân de hând vân een
vergelijking van twee correspondenten die in dezelfde Plâats wonen: we
kiezen Oudega in Friesland. Het beteft ten eetste meneer A.Th. Bakker,
geboten in 1951 te Gauw @t.), getefotmeetd, veehoudet en lenaat. Oîze
tweede corespondent tet plaatse is mevtouw G. Witbraad, geboren rn
1944 te Heeg @t.), gereformeerd, administratief medewerkster van de
centtale bibliotheek.

Van bescherm-eoqel ror beton-meubel

1a Bru]vznd. 1994, p.237 -238.
15 Burçt 1993, p.l44.
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Twee cotespondenten uit Oudega (Friesland)

l. wandelend dekbed
2. kunstgebit in kabeljauw
3. vliegende schotels
4. otgaandiefs ta-l

5. beton in meubelen
6. spinnen in planten
7. tandenbotstels in achterwerk
8. aids doot vakantieliefde
9. beschetm-engelen

10. bruid over de drempel
11. weemd vlees in nasi
12. weemd voorwerp in voedsel/drank
13. ongeluk auto/motor
14. grote vis gevangen
I ( ^-ll^.,1^-^^+
16. ait miles
17. magnetron
18. flippo's
19. computers
20. ziekenhuizen
21.'Lftets
22. superheffing
23. mestovetschot

rVitbtaad
Nee
la
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee
la
la
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
la
Nee
Nee
Ja
la
la
Jz
Nee
Nee
Ja,

Ja
Ja
Jz
la
la



24. nlxaak
25. kettingbrieven l:
2ó. drugs N."

Totaal oyere€nst€mmìng: 1 4 antwootd en (54 þTotaal verscbil: 12 a¡¡vóorden (46 o/qrc

Nee
Ja
Nee

;:S:J":f'"y,.':i,iå:k 
de beântwoor¿ins bij vethaal 4 over oqaaadiefstar opgenomen, name-

tk¡¡¡r korte tijd bekendheid genoot in de regionale, nationale en intetnatlo-
rlrlc nieuwsmedía.

D.e vergelilking roont aan da¡ de correspondenren her biina even vaak met
elkâar oneens zlin als eens. De correspondenten i¡formeren daarom ook
ruet orzff hun w-oonplaats als geheel, iraar over hun persoonlijke verhaal_
repertorre. Wel kunnen we vastslellen dar l9 verhalen zijn doorgedrongen
¡9t- pudega, al is het maat tot één persoon - men ,ie het tJtaal aaãtat
"j^'t" .

lî 9.,i.:* geval.len bliikeo de verhalen zich tamelijk geüjkmaug over
r\edertaîd en Vlaânderen Le hebben verspreid. De kaarrjeJdie we hebben
Fir.k.l9l verronen doorgaans een regeirnadge distriburie van plaaLsen.

Ìrï^ïlli ,îg]e" 
de,!,r¡dptaarsen van een ve¡haal soms disparaat, nameüjk

rn Õe ger alen dat slechrs zeer weinig correspondenren hebben aangegeven

::11.,1î1 re ken¡en (randenborstéJs in aóhrerwerk, wandelend d"ek"bed.¡.
Soms hebben we geen viodplaatsen in Maanderen doorgekcqen omdar
:11 ?:gir9 lenomeen (air mìJeg.daar njet gekend is. In-andeie gevallen
raaL vtaanderen ztch ruel onbetuìgd: sagen orer orgaanroof, aià's door
rakandeliefde en ufo's zijn er welbeïend. "

ï:T:l !_.:b"*n wetd gesuggereerd dat sterke yethalen en stadssagen

I::l-" ,.".y"r.1r onder iongeren in verstedeliikte gebìeden, geelt gãen
enkete kaart aarìlerdmg_ rot de veronderstellhg dar sraãssagen eeñ Randste.
deqke â?nge|egeohetd zijn.,Integendeel: oudeten buiten de Randstad
Kennen de verhalen eYenEoed.

_Uj_9:-::*ry:t** rr^n ...r drietal verhalen wiÌlen we in het nayolgende
wat tanger sûtsraan. Het eerste verhaal is dar over het kunstgebìr dar in de

f^uq 
uT...tl kabeljauw terugkeerde. De veronderstelling di een dergelij_

ke velrellrng_ heÌ vooraì goed zou doen in de kustgebiedãn (waar her zee_
vrssen beoetend \rordi), Ìdopt nie¡, Het verhaal ìs wengoed in he¡ bLnnen
¡and bekend, en het kaartbeeld verroonr een wij evenwiì"chtige verspreiding
over Nederland. en een jers getingere over Vlaanderen. Heír erhaål word¡
rxet als, bekend gemeld. in \,4aams Limburg. Overigens wordr het verhaal
'lver.als bekend gemetd door de correspondent uiL Heerhugowaard CNoord_

I-.|J11,1): 
ìn d;ze ptaats woonde 'staih roffe y' 

_Co, Sroop.äe rijn ù-r,g._
Drr l/efloof en later vla de mâag van een kabeljauw weer herwon _ en døat

Het verhaal ovet het beton ìn eiken meubels bliikt in 1995 nog steeds be-
l<end te zijn in de plaats Oisterwijk zelf, maat zoals verwacht is heel

Noord Brabant goed vertegenwootdìgd. Het verhaal liikt vooral zijn uir-
straling te hebbàir gehad naar de oosteJijke Nederlandse provincìes: Gel-
cledanã, Ovetijssel-en Drente. Friesland en Nootd-IIolland zijn slecht

vertegenwootdigd. Maar de allerduidelijkste tendens die de verspteidings-
kaatt æ zien Eeeft betreft wel het verschil tussen Nededand en Maanderen.
I-Iet verhaal zãgt de Mamingen absoluut niets, op één uitzondetingsgeva"l in
Maams Limburg na, dicht bij de grens met Noord-Btabant. 'i7e zeggen

oiets teveel als we stellen dat het beton-in-meubels-verhaa-l een tlpisch
Nededands ptoduktger-ucht is.
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Volkskundewagenlijst 66 (1995)
vraag I4.2: Kent u verhalen
^,,^- ^^- ì..,--.^^L:r ,l^r:- ¿

æ-=
over een kunstgebit dat in
een kabeljauw teruggevonden
wefd?
Antwoord: ja

@ Medc. / vcnbrux / Mæñen! I$liLùut



@ Mcdc¡ / Ye¡bru / Mcctuns Ins(¡uur

De kathoäeken (35o/o) zljn nog net in de meetdetheid ten opzichte Yan de
gezamenJtlke protestariten (31%o). Ovetigens hoeft het kexxen van verhalen
óver beschetm-engelen niet noodzakelìjk te impliceten dat men ook in
beschetm-engelen geloojL Andetzljds hebben de vethalen over bescherm-
engelen vaak een'religieuze' en zelfs getuigende strekking, met de kennelij-
ke"bedoelir:g het 'gelõof in, of de 

"-""migittg 
van het bestaan van zulke

engelen over te dragen øat andeten,

\Xiie bij.de.ve_rhalen over bescherm__engeÌen een duidelijk onderscheid tus_

llis:l"ifi::[,.årå:iïîîjî.Ìi3*Hji¡"äi.tr#*.ö"ïTover bescherm-engelen te voer,

;r;:r$;¡mr$î*r$:i.:i:g$-riiå"¡,'iJ
åxiäìå:i'lå:',[,:ï::gili:i,,.jhlr: ::l "*::*ïä:t,._.lr
fi :il'.**"r?ä'"!.ïffji*.,t*.g,ui::.1:n.ováã.*,.,¡îäz"ia
;.".*+-:k";;*ÏJi:*$-"Ët:'itrruïi".9Í;-31;*å3'J

[ff$$t**i#rrnr"l*.#-ri**îi*îx*.,f#rii,ç

Volkskundevrageniijst 66 ( 1 995)
ttazg 14 .9: Kent u verhalen
over bescherm-engelen?
Antwoord: ja

,P==.

@ Medcr / Vônbrux / Mædcns lnsttruùr

Kent u verhalen over bescherm-engelen?
Het geloofvan de mensen die "ja" hebben geantwootd

Rooms Katholiek
Nededands Hewormd
Gereformeerd
Vrijzinnig Hervotmd
Gerefotmeerde Gemeente
Vrije Evangelische Gemeente
Protestânt
Geen geloof of onbekend

pfocent

35%
27 0h

6 o/o

't%
7Vo
1Yo
LYo

34 Vo

^ 
tftal

37
22

6
1

1

^t

1

36

90
Volkskunde 100 (1999) 1 Vân besche¡m-engel tot beton-meube, 9'l



6. .Enkele conclusies en besluir

*";.-:1,ä,Ë';ï,:f,åTä'iölï&3;tff ',.1.*l:.å-;ü5ï

f :i.lüïiú:T:-,:,':n:îru'.f 
.ff 

:;ff "*,',*m::l*^fTJx-
å:i'fi,l"i;:îii',Thlko',îï:';:l:*;;ä;;äTi jå?ä"u""

;:ï.il"'i5""':î'f ";:IåilirÈffi .trfr 
.;T#"i#Ti#ï#:i;

Necledand van een tijdens de vakantie in Spanje ovededeo gtootmoeder -
maat kteeg verdet géên aønãachtl).

Ook blijkt uit ffologisch onderzoek dat de tegenstelling tussen 'traditio-
neel' en 'modem' niet al te zeer overtrokken moet wotden: eensluidende
motieven komen zowel in 'moderne' als 'traditionele' \ral:\artr;tr r¡ar sagen
voor. Bijvootbeeld 'gtote vis gevangen' en 'liFters' kennen we als onderwirp
in 'traditionele' volksverhalen én tevens als onderwerp ì¡ 'moderne'
sagen18. Veel 'stadssagen' lijken het etiket 'modern' te ontlenen aan de
technologische nieuwigheden in de ondetwerpskeuze, zods de computer
en de magnetton. Desalliettemin treffen we dit verschijnsel ook met
regelmaat aan in de zogenaamde 'ttaditionele' vethalen-tepettoires. Bij
wijze van voorbeeld volstaan we met h€t noemen van de voorloop met
betrekkins tot de introductie yan electriciteit en van vervoermiddelen als
de rein, d-e auro en de þrom)ûets.

Voorts wordt vaak aangevoerd dat 'moderne' media een belangrijke rol
verç'u.llen in de verspreiding van sagen. Dat is ongetwijfeld waar, maar ook
dit vetschijnsel kent al een lange historie. Er kan in dit opzicht (sìnds de
boekdn¡kkunst en het bescbikbaat komen van goedkope, popuÌaite lectuur)
slechts sprake ztln van een gradueel, niet een princìpieel verschjl tussen
'ttadidonele' en 'moderne' søgen. Zo heeft Jurjen van der Kooi voor de
provincie Friesland aannemelijk gemaakt dat de spreiding van populaire
lectuut en een toenemende alfabetiserhgsgtaad een enotme impuls gege-
ven hebben aa¡ de zosenaamd 'traditionele' verhaalschat die er in de
negentiende en twintigsté eeuw uit de mondelinge ovedevering verzameld
kon wotden19.

'Stadssagen' worden - kottweg gezegd - evengoed buiten de steden gevon-
den, en ze zijn ook bekend bij ouderen. De ldoof tussen 'stadssage' en
'traditionele sage' is in meerdere opzichten betrekkelijk. Tot slot nog een
andete vaststelling: enkele ìn verzamelbundels als 'populair' te boek staande
sagen, scoren bij onze cottespondenten vertassend laag in bekendheid. De
vethalen die het best bekend zijn, concentreren zich (ook in de media)
tond thema's als gezondheid, veiligheid, geluk en heil (en de tegendelen
(laalI'al]).

1? Mondelinge mededeling Jââp Bââ(sFrì.
13 De modetne sage die doo¡ Btunwand wotdt betiteld als 'The Hairy-A.med Hitchiiker', is doot
Van der Kooi ¡eeds in de oùdeie Friese vertelraditie aangeroffen en geB?eerd âls \¡DK 958K*:
'De tovet op de wagen'. Ze Brunwand 1986, p.52-55, Brunvand 1988, p.157-159, Btunvand
1994, p.240, 327; Búger 1992, p. 45-46l. Vzn det Kooi 1 984, p.393-394.

'' V¿n det Kooi 1984.
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il'*î:ÍtluL*ix1:î,"".':"''' oet verhaal: het beton in meubers

pii9r,".-.1'æiä.ij\:î*',ì"s"b:i,trå:iif ;ri#.ul;:'.l|,fx;
l;;.0."ilJff.n", ".,naten 

bereft over ufo,s, ái!"^"Jt"irij .".äå. a.o, 
""-

Het volksvethaalonderzoek is stgrk getekend geweest doo¡ de tegenstellin_

iï"iö1xi:*:J#:'åTåiï:itrj*ï:il.ï"#:*r jlux*ïx
lili4ffi :tr"{u{'ff #itfl :'.':'.'.t'f ,:iil';iîil"1"J"'.*r;î*r

iil.Ë'jji:iTîJ:iiäHå,ïJi.,nîHi:1,i;:*lt;*,i:,,?iil:
rþ::îiilËT,.t;{iï:Ëiï_,1îï:"""y,åïlîErtJ[tir;
;:: å:::ff iï'#' X*:X*in1';l: !1if ' s'""r¡n ¡'us* " 

"å¡ ü',. -u-
het ger ar.,," a. |r,,*ì,ä;,; io"i":il',åî3i:J.:: Tifltî::9, :ï, i
ÞË:4+i.:å'J;yf f $*ì?,î:î#.."H:$i"åf åîf;a'.-_x,.lï

*:Ësií,^"fi ::î:',:yå.îï::.îll:nslli*nt¡;,ïrrulï!
;,:1ti:,Ë.åiïiJï"1J:fl.:ïî.ff .t,m:,,:n;:È*:,,-:r;J#r

:î".ff il1{f i!î:Jp,:1,å:ï.:i!m".",*:,,,:tifå:tr;.i1[t
å:',-Jäïå'|,Ì:",f,iHå,.".:,:ru:;t :'*:1"ñài ï."ü"i",i".r."i;r.

\Ilij den-ken daL dat wel meeval t. Zo zegt 33vo van onze respondenren ver_

ä:'""1;:,1i1å.J11ï:I..,fl ::"f il.,:;ï";:*¡_**l:i:iïlr:ï:
L'ff ffi 3'":,'åil.5ilî.r::i":l'j,lîrk';;;ili"å."-å."ii'L'¡.
Í,afåxxl*:f å#äi,ï'.i'ü:ff:":ï::Ëiiï.'5:i:ï:ä:"i:
i*rd'åîî::"î:.f;qïî*#;i¿:f#,tmçfhå:ii:hri;
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