
OP ZOEK NAAR LOKALE VER
Tekst: Ruben A. Koman

Foto: Theo Medeï

Ruben Koman reisde de afgelopen periode door het land voor de komende volksverhaalpublicatie van het DOC

VoLksverhaal. Dit keer stond het veldwerk in het teken van het maken van foto's voor het boek met [okale verhalen.

Eerder verzamelde hij volksverhalen, met mp3-recorder en fototoesteL in de aanslag. Hier voLgt een verslag.
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RubenKoman maakt een foto uan eenMariabee[d in de 4acrí4tíe uan de kape[ ín het'Brabantue -Llden. (Joto: Theo Meder, zoog)
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HALEN
Afgelopen zomer ging Koman regelmatig op veldwerk voor het boek
Loka[e uerha[en (werktitel) van het DOC Volksverhaal, dat in zoro
is verschenen bij uitgeverij Pïometheus. Het biedt een overzicht
van mondelÍng overgeleverde vertellingen die zich aan bepaalde
plekken hebben vastgehecht, zoals sagen en legenden, maar ook
genres a[s sprookjes, moppen, broodjeaapverhalen en persoonlijke
oefr  r ioeniccen

Het vetdwerk stond met name in het teken van het maken van foto's,
en het veïzameLen van lokaal verhaalmateÍiaal. Daarnaast ziin

enkeIe verte [lers geihterviewd.

In het vèrleden zijn veeL verhaLenboeken
gepubliceerd die verhalen bevatten die zijn
overgeschreven (!) uit oudere verhalenbundels, en
bundels waarvoor oude almanakken en dergelijke
geraadpleegd zijn. Soms zijn de verhalen te
traceïen tot de middeleeuwen, maar vaak ook zijn
ze pas vanaf de negentiende eeuw in de wereld
gekomen door schrijvers tijdens de periode van de
Romantr'ek, als reactie op de Verlichting. Vee[ van
deze (overgeschreven) verhalen leven nog steeds in
het land. ]e vindt overal standbeeLden, gevelstenen,

of VW-prullaria die herinneren aan een
volksverhaal. De vaste rubriek'Beeldverhaal, Beeld
in Beeld'inT)erte[ eent... laat in feite alvast een
voorproefje zien. In andere gevallen zijn er nieuwe
verhalen ontstaan, veÍzonnen door bijvoorbeeLd
de burgemeester, die zijn dorp of stad op de
toeristische kaart wilde zetten. In de vitrinekast
voor de 'verhalenkamer' van het Meertens Instituut
staan rep[ica's van verhalenbeelden, maar ook
vtaggen, pennen, aanstekers of bidons met
zo gezegd w onder baarli j k water.
Koman: "Van katholieke gelovigen in Limburg kreeg
ik onlangs een gewijd Mariabeeldje mee ("Dan pas
mag het er worden neergezetl"), en van Brabanders
bloeddraadjes (dit zijn wotten draadjes), die langs
een wonderbaarlijke b[oeddoek zijn gestreken.
Tegen de steenpuisten hetpt het, zo werd mij
verteld. In de provincie Groningen kwam ik aan
twee menselijke haren (van een vlecht), waaraan
een verhaal is gekoppeld. Ze Liggen, met uitgetikt
verhaa[, in de vitrinekast."

Koman heeft sinds zoo6 a[[e províncies bezocht
voor het veïzamelen van verhalen. Ditmaal stond
het veldwerk dus met name in het teken van de
fotografie - het maken van ïechtenvrije foto's
van boerderijen, huizen, kastelen, standbeelden
en dergelijke, waaraan een verhaal is gehecht.
Eerder ging hij met name op pad om vertellers
te inteïviewen. Zijn oude studies rondom
jnteruiewtechnieken en -methodes wierpen zo nog
hun vruchten af. De verhalen nam Koman op mp3-
voicerecorder op. Alleen a[ in de provincie Groningen
verzamelde híj zo'n duizend volksverhaLen. Voor zijn
aanstelling bij het Meertens Instituut verzamelde

hij enkele jaren in Dordrecht, en in een deel van Overijsset tiep hij
bijna dag en nacht rond, om verhalen te verzamelen. In zijn eigen

tijd betde (en bett) hij nog wel eens bij mensen aan, at en eet hij
met ze mee, of bteef/btijft hij bij ze overnachten. In dienst van het
Meeïtens Instituut doet hij het anders: Koman neem vooraf contact
met de mensen op, maakt (als geheugensteuntje) gebruik van een
vragenlijst, enlegt ze alles helder uit. Beide methodes hebben hun
voor- en nadelen.

"Het contact met mensen, met de vertellers, vind ik attijd een
bijzonder moment. In de korte tijd van een gesprek, soms zonder ook
maar eerder contact met de mensen gehad te hebben, bouw je een
vertrouwensband, of zelfs wiendschap op. Ik heb nog steeds contact
met vertellers, die ik eens ooit een uurtje sprak, jaren geteden. Soms
ben je even sociaal maatschappelijk werker, en huilt een oud dametje
over de oorlog, de andere keer heb je moeite om je emoties, of zeLf s
lachspieren, in bedwang te houden, wanneer een vertel[er twee
van puntmutsen voorziene kabouters op mijn schouder ziet zitten -
overigens, a[[e respect voor de verteller en zijn geloof - of wanneer
een moppentapper toch wel een erg leuke, schuine, mop veïtelt.
Persoonlijk vind ik het heerlijk werk. Het veldwerk laat zien dat de
verhalen veranderen, anders zijn dan vroeger, en dat ook de manier
van vertellen verandert. Ik ontdekte dat de verhalen niet altijd lokaal
bekend zijn, terwijL de boeken beweren van we[, of dat het verhaal
in werkelijkheid (terwijt de schriftelijke overlevering anders doet
vermoeden) een heel andere wending is gaan nemen. Daarnaast is
het persoonlijk contact met mensen bijzonder interessant, ontmoet
je de meest bijzondere en verschillende mensen, is het leerzaam
te zien hoeveel verschiL er in mensen zit, en ís het een welkome
afwisseling met het bureauwerk."

Afsluitend een van de favoriete '[okale'verhalen die Koman meerdere
keren optekende uit de volksmond:

Volgens het verhaal verdronken 7z dorpen tijdens de Sint
E[isabethsvloe d, in tqzt . Niettemin gebeurde in deze bange
watersnooddagen een klein mirakel, er spoelde een wieg aan land
met een kind er in. Een kat had de wieg in evenwicht gehouden door
van de ene op de andere kant te springen. Waar de wieg aan de wal
werd gehaald, heet het nog attijd de Kinderdijk. Koman: "Ik ken het
verhaal - dat overal ter wereld voorkomt - sinds mijn jeugd, maar
er was mij verteld dat het verhaal in Dordt had plaatsgevonden,

niets Kinderdijk! En in mijn huidige woonplaats Utrecht heeft he!
plaatsgevonden op de Neude. Een man van de tokate historische kring
belde me laatst nog dat hij van het kind afstamt. Thuis hangt een
plaat van het katje, dat het wiegje in evenwicht houdt. Niet ver van
mijn geboortehuis, bij Kinderdijk, kopen met name Amerikanen en
Chinezen het Engelstalige boekje 'ltutje, theTDíndmift cat. Het goed

verkochte prentenboek neemt, na een bezoek aan de monumentale
molens, het verhaal mee naar het land van herkomst, waaÍ het
misschien ooit eens (hierdoor) in de mondelinge overlevering terecht
zal komen. Wie weet...."

Meer lezen?
- B oxte[, J{eitíg B to ed. http : //meertens. knaw.nl/bed ev aar t / b oL /

plaatsh22

(over het verhaal van de bloeddoeken en de bloeddraadjes).

- www.verhalenbank.nl, id.nr. SPORTELooT (over het verhaal van
de haarvlecht van Loppersum-Groningen); RKOMAZEEoV (een

variant van het verhaal van het katje op de wieg).
- G. Woelfle; N. Bayley: 'I{atje,the-Uindmitt Cat. Cambridge, zoor.

(Ned vert., Bontje, het katje uan de motenaar. Zeist, zoor)
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