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EEN TOERISTISCHE VOLKSVERHAAL.CLAIM VAN EEN ZEEUWSE STAD

Het Vl iegende Hol lander
Festival

TEKST EN FOTO'S RUBEN A. KOMAN

K{aarwolksverkalem, aoaXs de sage, ket spn*rerlelc, de mop" de anelsdepte e,m het hrel*ld}e-aapwerhaal"

al eeuwenlang nondtreNel*en en xieh miets aantreleleesr van !and- of *aalgrenaênu l$jlxt de laatste

deeemn&a eem mieuw femormeen *e omts*aar*: het a! dan niet opzettelilk toewoegen ïran e€rx '€&uler.xr

loeale' a&n eem woX*<swerhaaN en ket imxe*ten van dit werhaal ter prclmnotle wam s*ad, dewp of streeXq"

Ket 8n 3SS6 woor het eerst gehoudem 'lfliegende *{eillander Festival' is een reeem* wserrheeld tran dit

eu !tuer rwerse!"* ii nsel.

De huidige Kapi te in Wi l lem van der Decken voor

zi.1n Vliegende Hollander in Terneuzen.

Bekende lokale volksverhalen zijn de ver-
halen van Het wouwtje van Stavoren, De

zeemeermin van Edam, Hans Brinker
van Spaarndam, De Blauwvingers van
Zwolle en De Vliegende Hollander van...
Terneuzen. Voor al deze verhalen geldt
dat ze eens gekoppeld zijn aan een
plaats, stad, dorp ofgebied. Lokale over-
heden, WV's en overige (natuur)-
organisaties, zoals Staatsbosbeheer, zijn
voortdurend oo zoek naar een crearreve

'Wieven herleven. En in Terneuzen wordt
sinds zoo6 jaari i jks het 'Vl iegende

Hollander Festival' georganiseerd.

De sage van De Vliegende
Hollander
In het volksverhaal van De Vliegende
Hollander staat kapitein Van der Decken
erop om (op paasmorgen), ondanks de
slechte weersomstandigheden en tegen
de zin van ziin vrouw de haven te verla-

Het verhaal van De Vl iegende Hol lander is in

ten op weg naar Oost-Indië. Het was
immers een machtsstrijd om zo snel
mogelijk naar Batavia te varen. Van der
Decken probeerde tevergeefs de Kaap de
Goede Hoop, ofwel de Kaap der
Stormen, te passeren, waarop de beman-
ning protesteerde. De kapitein werd zo
kwaad, dat hij de stuur:rnan overboord
gooide, roepende: 'God ofde Duivel...

de Kaap vaar ik om, al moet ik varen tot
het laatste oordeell' Voor straf moest hij
eeuwig blijven rondvaren op zee. Soms
stuurt de Vliegende Hollander een sloep
naar passerende ongelukkigen, met de
vraag of ze een stapel brieven willen
meenemen naar familieleden, die al eeu- '

wen geleden overleden blijken te zijn.
In de verschillende versies van het ver-
haal is het element dat steeds terugkeert

de achttiende of negentiende eeuw ontstaan.

imrrlling voor de productontvrikkeling
van cultureel erfgoed, en maken daarbij
steeds vaker gebruik van verhalen, in de
vorm van (sagen)routes, brochures,
kunst en informatieborden. Ook zijn er
lokaal restaurants, caÍé's en attractiepar-
ken te vinden die zich toespitsen op een
volksverhalenthema en worden er verha-
lenactiviteiten en -festiviteiten georgani-

seerd.

Zo kennen we onder meer in
Spaarndam het beeld van Hans Brinker
als herinnering aan de verzonnen held
die het land redde door met zijn vinger
een gat in de dijk te dichten, het beeld in
Stavoren van het Vrouwtje van Stavoren
en een Íestaurant in Zwiep (Lochem) laat
de sage van de spookachtige Witte
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De Vl iegende Hol lander spookt voor eeuwig over de wateren.

'@

Íokende jeneverdrinkers. Nederland was

het machtigste land ter wereld en sche-

pen van de Verenigde Oostindische

Compagnie voeren in de zeventiende

eeuw de hele wereld oveí. ]aloerse
Engelsen hebben het verhaal over het
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goddeloze Hollandse spookschip veÍzor-

nen. De sage van De Vliegende

Hollander is dan ook niet vele eeuwen

oud en is niet uit de mondelinge maar

uit de schriftelijke overlevering aÍkom-

stig.

De plaatsnaam Terneuzen berust waar-

schijnlijk op een vergissing en gaat wel-

licht terug op Ternuten (-nu, -neut,
-nuiten, Schip van Sinternuiten), de

naam van een legendarisch groot schip.

De naam Schip van Sinternuit is een ver-

bastering van het Schip van Sint Reinuit

(: Al1es Op), de beschermheilige van

gulzigaards, dronkaards en berooiden.

Deze cluasi-heilige werd dikwijls vermeld

als eigenaar van een narrenschip, dat in

de Nederlanden een vaste waarde

vormde bij vastenavondoptochten.

Spookschip
Het verhaal van De Vliegende Holiander

bleefonder meer in de volksgedachte

voortleven door het zien van het schip

door ooggetuigen, zelfs tot in de jaren

negentig van de vorige eeuw. Zo meen-

den de zonen van de Engelse koning

Edward VII De Vliegende Hollander te

hebben gezíen.

Het waarnemen van spookschepen kan

op t\,vee manier gebeuren: een schip dat

door de lucht vliegt kan een wolkenfor-

matie zijn die op een zeilschip lijkt, of

de vertraging die het schip oploopt door

stoím en tegenwind, meestal bij Kaap de

Goede Hoop. Voor de kapitein van het

schip komt de naam Van der Decken

(Vanderdecken, Van der Dekken, Van der

Decke) het meest voor. Maar ook de

namen van de Fries Barend of Bernard

Fockesz (Focke, Fokke, Fokkes),

Falkenberg (of Van Valkenburg), Van

Straten, Ramhout van Dam en Pieter van

Halen worden met de Vliegende

Hollander geassocieerd.

Waar onder zeelui al eeuwenlang verha-

len worden verteld over spookschepen, is

het verhaal van de Vliegende Hollander

in de achttiende ofnegentiende eeuw

ontstaan. De Engelse schrijver kapitein

Frederick Marryat is in t837 de eerste die

beweert dat de kapitein van De

Vliegende Hoilander uit Terneuzen

komt. Hij ziet de Nederlanders als steeds

Terneuzen wil  zich met het Vl iegende Hollander

Festival op de kaart zetten. De manschappen van

de V iegende Hol larde'  ) taèn garant voo'  ee. l

feest  met dans, muziek,  kunst en cul tuur.
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een spookschip dat op het water drijft. In
het laatste geval kan het de luchtspiege-
ling van een gewoon schip zif n, of
gewoon een verlaten schip ofscheeps-

wïak. Volgens gelovige zeelui was een

ontmoeting met De Vliegende Hollander

een teken van naderend onheil ofonge-
luk. Voor het wetenschappelijk onder-
zoek en de vergelijking van volksverha-
len staat het volksverhaal intemationaal

bekend onder het typenummer SINSAG
o47r: Schiff segelt durch die Luft.

Vliegende Hollander in
Terneuzen
Het is mogelijk dat er in Terneuzen al
verhalen werden verteld over spooksche-
pen, maar het lijkt onwaarschijnliik dat
het verhaal van De Vliegende Hollander

in de mondelinge overlevering daadwer-
kelijk aan Terneuzen werd gekoppeld.

Terneuzen had in de zeventiende en
achttiende eeuw geen haven van zo'n

omvang dat het de thuishaven voor een
Oost-Indiëvaarder kon zijn.

Hoe dan ook, De Vliegende Hollander

werd langzamerhand in de schrift- en ver-

telcultuur aan Terneuzen gekoppeld,

waama de Zeeuws-Vlaamse stad het

volksverhaal al snel als toeristische trek-
pleister gebruikte. In de jaren zestig van

honderd jaar stadsrechten in 1984 kreeg
Temeuzen de slogan'Terneuzen, stad

van De \4iegende Hollander'.

In café de Vriendschap zijn er Vliegende
Hollander bierglazen en prijke er nog
eind jaren negentig'Vliegende Hollander

Bier' op de kaart. De VW Zeeuws

Vlaanderen verkoopt een'Op pad met de

In Terneuzen zijn allerlei Vliegende Hollander hapjes en drankjes te verkrijgen

Terneuzen zou de geboorteplaats van

spookkapitein Van der Decken zijn.

de vorige eeuw trad 'De Vliegende
Hollander', in de gedaante van

(spook)kapitein Van der Decken, voor het

eerst op in Temeuzen. Op braderies en
evenerirenten nam hij, tijdelijk, als het
ware de rol van burgemeester op zich.

Willy de Meijer gaat sinds jaar en dag
door het leven als de spookkapitein, en is

ook landelijk bekend als Van der Decken,

onder meer door een verfrlming van het

verhaal door NCRV's Willem Wever.

Inr97z werd het door de heer P. Griep
ontworpen monument voor De
Vliegende Hollander aan het water tus-
sen de Herengracht en de Rosegracht

onthuld en bij de herdenking van vier-

Vliegende Hollander'-wandelroute en een
beeld van de Vliegende Hollander. Grand

CaÍé Restaurant de Graanbeurs verkoopt

Vliegende Hollander-gebak. In de Grote
Kerk van Temeuzen hangt het schilderij
'The Flying Dutchman (zoo5) van'Walter
Hagenaars. Het schip wordt begeleid door
een school bonito's (vissen) en gestuurd

door Van der Decken. Het eerste atoom-
wachtschip Savannah is te zien, die de
tijdloosheid van het verhaal/schilderij

aangeeft. omdat het schip 'immers nog
steeds wordt waargenomen'.

Vliegende Hollander Festival
Op z en 3 september zoo6 werd het eer-
ste Vliegende Hollander Festival, als 'try-

out', in Terneuzen georganiseerd. Het is
de bedoeling dat het \4iegende
Hollander Festival ieder jaar een nieuw
thema zal omarmen. In zoo6 namen
'piraten en de manschappen van spook-
kapitein Van der Decken van de
Vliegende Hollander bezit van de stad.

De gemeente Terneuzen wilde met het
evenement Terneuzen (opnieuw) verheÊ
fen tot dé stad van de Vliegende
Hollander, om de plaats een sterker
imago te geven. Om die reden werd
Terneuzen in zoo6 voor her eersr veran-
derd in de stad van Willem van der
Decken, waarbij kunst, cultuur, muziek,
spel, zang en dans het stadsbeeld
beheersten. Het festival werd met een
kanonschot geopend, waarna de man-
schappen van Van der Decken en de
piraten zich door de stad begaven.
Daarnaast werd er's avonds het opera-
stuk'Der Fliegende Hóllánder' van
Wagner (uit 1843) op een gehuurd
'VOC-schip' opgevoerd.

Spook- en woonhuizen van
Van der Decken
Naast de versies van het spokende schip
zijn in Terneuzen overleveringen bekend
rondom woonhuizen en het geboorte-
huis van spookkapitein Van der Decken.
In de Havenstraat staat het vermeende
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woonhuis van Van der Decken.

Daarnaast zou hij buiten de vesting heb-

ben gewoond-in een geel huis, aan de

onderkant voo rzten van blauwe geschil-

derde golven, ofeen pand voorzien van

een fel oranje geschilderde gevel, met

vensteÍs en luiken in het groen. In de

Noordstraat 68 staat volgens de verhalen

het geboortehuis van de kapitein, waar

zolder'. Anderen menen dat het spook-

huis twee huizen verderop te vinden is,

niet in het pand van het huidige

Landgraaf, maar in dat van Aktiesport.

Verhalen over spoken en spookhuizen

(SINSAG o478: Andere Erlebnisse;

unbeschreibbare Spukerscheinungen)

zrjnvan alle tijden en komen ook tegen-

woordig nog vooÍ in de vertelcultuur.

aan mysterie, spanning of het onder-

scheid tussen goed en kwaad.

Tradit ionele sagenthema's zi in

(wederom) populair en worden steeds

meer gebruikt door steden, dorpen en
gebieden om de geschiedenis en cultuur

van het gebied op een toegankeliike en
herkenbare manier over te brengen aan

het grote publiek. Het wachten is op de

volgende gemeente, die een volksver-
haalthema inzet als toeristische trek-

pleister.

Meer informatie: Documentatie &

Onderzoeks Centíum Volksverhaal van

het Meertens Instituut te Amsterdam en

www.verhalenbank.nl. r

De lokale sage kan een gemeente

identiteit geven.

het spookt. Nog rond r93o was het

spookverhaal in Terneuzen bekend. Het

pand, dat in de negentiende eeuw ook

nog door officieren van het garntzoen

werd bewoond, 'werd's nachts geteisterd

door een hels lawaai in de kelders en op

Bewoners en toerlsten vermaken zich op het festival

Waar de één de (volks)verhalen werkelijk

gelooft, ziet de ander de verhalen als

grappige verhalen offictie. Feit is dat de

aandacht en belangstelling voor het

bovennatuurliike liikt toe te nemen en

dat mensen behoefte liiken te hebben
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