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. ¡¡ Sgpìémbei ióy4- ging ene-Cor Stoop uitHeerhugo- nieuws. Drie vanrde.vijf nationale kranten drukten

' .íáàitt met eán:b-oot mee uiíjvissen op de Noordzee. het verhaal:ook ãf, uamelijk het Aþenr een Dagblail,
......: .r.:..-..: :r:..1.::¡ij werd zeeiieù.rferwl;l hi;rôíèr de reliir!,hiirg om ..':.. Trouw el De lelegritàt'. De twee andere nationale

over re geven, verloor hii ziin.hiistgebî,2a;"tle,::,._, kol!9.11"¿ucties. die van de Volhskrant en NRC

l,. r r-à"¡ld",r Ìutúechrer kreeg hìj zijn kunstgebit we er Hanàakbiø¿l, vonden waatschijnlijk dat aan dit vis-

lerug. Hugo Slamat, een sportvisser uiI Amsterd¿m, verh¿¿l een luchtie zat, en druklen het niel al. M¿¿r

r rof devalser¿nden nameliìkaan in een kabeljauw. voor de lelegraaI waren de gebeurtenìssen voorpagi

Hij had het gebir aan de schipper van de boot laten nanieuws. De krant plaaste er een kleurenfoto bii

zien. De schipper ve¡telde hem d¿t een zekere.Cor van een l¿chende Sllmat.ln.ziin hengelsportzaak,

drie maâ4áèn eéider ziií ¡Ovêngebitvcrlorén- had.' . tezamen m9!.|loop die zijn hervonden tandprothe-

Slamat werd geiritervie¡vd ovér de wonderbãarlijke se omhoo$ hôud.t¡rlen andere foto uit de serie met

va¡!.9tvâí,het kunsrgebir in de kabeljauw door. ;.:. .1. de twee herêíèn het kunstgebit werd door fotoiour-

Radiô,Nóòrd-Hottand. D.it kw-am Cor Stoop tèIì:óiè; i i nalist Emiel van Lint verkocht aan het ¡nternationa-

diè Slamat in Amsterdamging opzoeken. Hij piir.l9,),,11 ,, le persbureau Associated Press. Al ve¡zond het ver-
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tt"til-tàiíè"got"tt stoop wairêr:lltr',1: haal wereldwijd naarhaar abonnees - kranten' tijd-

van overtuigd dat hij áijl¡ebh *eer rerug had. schriften, radio en tv Diezelfde woensdag ging de

foto de hele wereld over, vergezeld van een Pers-

lnternationaal nieuws

Deze gebeurtenissen bleken nieuwswaarde te heb-

ben. Op woensdag 3o november 1994 berichtten de

media van het kunstgebit dat naar zijn baasje terug-

keerde in de maag van een kabeljauw. Het nieuws-

feit beperkte zich niet tot Nederland, maa¡ werd

ook door de buitenlandse pers opgepikt.

In de regionale kranten van Noord-Holland, waa¡

de gebeurtenissen zich hadden afgespeeld, was het

wonderlijke nieuws ìn veel gevallen voorpagina-

;.
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bericht met de titel: 'Dentures found in cod's
stomach returned to Dutch owne¡'.

Ve¡schillende Amerikaanse kranten druken het ver-

h¿¿l ¿l w¿¿ronder een met de volgende kop:
'Here's a fish story you can truly sink your teeth

into'. De Ame¡ikaanse nationale ¡adiozende¡
National Public Radio zond het verhaal uit in het
programma 'AIl Things Considered', daarbij een

parodie makend op het gedicht Sea-Fever van John
Masefield (1878-1967). Het nieuws zou eveneens zìjn

uitgezonden op televisie door de BBC, en door
CNN in hun programma 'Headline News'. Helaas

hebben wij dit niet bevestigd kunnen krijgen. Hoe

dan ook, het zal duidelijk zijn dat het verhaal over

het Kunstgebit-in-de Kabeljauw een aantrekkelijk
nieuwsbericht was: het ve¡haalt van een miraculeus
toeval. Het lijkt voor veel mensen een aangename

gedachte te ziin dat dergelijke toevalligheden écht

kunnen voorkomen. Het heeft veel weg van een

wondet en werd dan ook beschouwd als een een

malige geschiedenis.

Het kunstgebit in de maag
van een kabeljauw

Hoewel op het eerste gezicht uniek, bleek ons dat
het verhaal over het kunstgebit in de kabeljauw op
z'n minst al sinds r99o circuleerde in Nederland. In

r99r verstuurde de afdeling Volkskunde van het PI.
Meertens-[nstituut namelijk een vragenlijst over

moderne sagen. Menee¡ Hamoen uit Bodegraven

stuurde toen het volgende verhaal inl

"De vereniging van kaashandelaren ging op een dag

zeevissen, er werd meer gedronken dan gevist. Kaas-

handelaa¡ B.B. Idat is: Bas Baars] was zo dronken en

zeezíek, dat ie z'n gebit over de reling in zee kotste.

Enige tijd later wordt er een grote kabeljauw gevan-

gen. Op de terugreis wordt de vis schoon gernaak,

en wat zat er in de maag? iawel 't gebit van 8.8."

Uiteraard wilden we hier meer over weten. Hamoen
herinnerde zich dat hij het verhaal van zijn broer
gehoord had, toen hij zijn verjaardag vierde in
november r99o. De broe¡ kon zich echter niet meer

Het gebit ilat Lerug\euonilen werl in de maag uan een

habeljauw was íntemationaal níeuus.

Linlæ: Slamat met de habeljauw uaarín hij de tanden

uond. Foto: Hugo SlamaL Rechß: Cot Stoop met zíjn op

zee uerloren hunstgebit. Foto: Emiel udn Lint.

herinneren wanneer hij het gehoord had. Hij dacht
op een of ander feestje. De broers Hamoen hadden
wel lol in het verhaal. De kaashandelaren vormden
als het ware een apaÍe, hogere kaste in de st¡eek. Ze

domineerden de plaatselijke politiek, kerkelijke aan-

gelegenheden en zo meer. De Hamoens waren

gewone mensen, arbeiders, die nìet omgingen meL

de hogergeplaatste kaashandela¡en. Het verhaal

over het kunstgebit liet zien dat deze lieden niet
moesten denken dat ze echt boven iede¡een verhe-

ven waren.

Een ander punt is dat de vertellers en hun gehoor

ook niet in de positie waren om het verhaal te con

troleren bij de kaashandelaren. De sociale afstand

was daarvoor te groot. De naam Baars kan best

opzettelijk zijn gekozen. De l¡aa¡s is net als de kabel-
jauw een roofvis. Tegelijk staat de naam Baars voor
een bekende familie van kaashandelaren. Meneer

Baars zelf konden we het niet meel vragen, want die
was een aantal jaren eerder gestorven. Maar een

exportmanager die voor hem gewerkt had, had het
verhaal nog nooit gehoord. Onze speurtocht naar
de bron van dit verhaal liep al spoedig dood.

Omgekeerde wereld

Toch riep het verhaal op zichzelf wel de nodige twij-
fel op met betrekking tot de berichten over eenzelf-

de soort gebeurtenis in de media. In feite gaat het
hier om een humo¡istisch verhaal. Volgens de antro-

pologe Mary Douglas gaat het bii een grap om '¿ Toso) Uil d? MoiJ Index van"l hompson (Kopen-

pt.yuponlorm':hetspelenmeldievormmaaktdathaBenrg55-1958)bl¡ikltenslotled¿tinditt)?e
een uerha¿l om te lachen wordt. D¿r is war we hier volksverhaal niet ¿lleen ringen in v¡ssenmagen

zien. Een kunstgebit behoort wel en eigenliik ook lerugkeren: het kunnen ook sleutels' sier¿den en
. -::' : . .....:.,Y....':..'. 

i zwaaÀe|¡.:;i1À:,. ...
weei niê1ácht,1olggn persoo,n. Iemand zonder tan- zelts -......;..:. 

:

den is,niet compléet. lemand dieteS-cr-:zl\:z.il mer 't 
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zlin mond zonder tanden kor¡iiie staán,'l-¿¡tlest ¡s .t ' : :: ;':,,t::" '

het ware ziin waardigheid: hii verliesl zijn gezichr' De ring in de vis

:'Het is niet dà vêisihijningrdis we- geweíd-:zljn . a... .' t.''.:l
.,: ,,-,: ,.,',t,,

.' 
" 
ilá"*.qt.d" p"isóii,in t *"rti" ,ich miserabel moet 

"olk's'û¡haâl-motief 
van de ring in de vis' voegt hier

voelen, wor<ll het door ¿ndete mensen meestal ¿ls noB eens twee wd'lrdevolle voorwerpen aan toe:

grdpPig ervaren. De tdnden kunnen praktìsch gezien parels en diamanten Künzig betoo$ d¿l het in

i,a en"eigenti¡L ook weer rier gescheiden worden sp roo kies 
.meesla 

I Sdalom e:n dalkbare vis die een

van de persoon. De kunsttanáen in het verûaal kãer- verloren:ilri-á'6f:llàutel terugbrengt naar de held of

den weer terug. Een buitengewoon to evall ze kwa- heldin. Ií'sageri,â-aarentegen houdt het Iing-in-vis-

menterugin eenVr s, waar zeniet hoorden Tandeli.: motiefvaak vèiÈand met een of ander goddelijk

van een visser die terugkeren:in een v*, uu, ¡ "¿¡i..-,..': 
oordeel. In De rirg uan Polycr&tes varL de criekse

beetie de omqekeerde *ereld. Cewoonlìik is het de geschiedschriiver Herodoles Sooir koning Polycrates

bedoeling d"r d" ui"r"r ri¡n t¿nden in de vìs zet een kostbare ring in de zee als een o[[er aan de
- :'.::.',tgodenDoordittedoen'hooptPolycratesdatzijn

enorme voorspoed zal bekliiven Spoedig wordt

Bekend verhaalmotief hem echter een vis gebracht' en in die vis wordt de

rlrrg teruggevonden Een duidelijk teken dat de

Het ve¡haal van het kunslgebil in de kabeljauw lijk Soden zijn offel niet aanvaalden Binnen de kortste

nietzomaaruitdeluchttezijnkomenvallen.kelenlaathetgelukkoningPolycratesindesteeken
Enkele meer algemene en wijdverbreide motieven komt hij ellendig aan ziin einde ln de arabische en

latenzichgemakkelijkherkenneninhetverhaal,joodsetladitiebetekenthetverliesvaneenringvaak
zoals eten en Segeten worden, en een waardevol een goddelijke strai terwiil de terugkeer van de ring

object dat in de golven verdwijnt en weer terug- rn een vìs als een teken van goddeliike genade opge-

kornt, in veel gevallen in een vis. Voor volksverhaal- vat wordt Bekend is het verhaal over de Magische

onderzoekersisdatbekendekost.HetcentlaleRingvanSalomo,welkve¡haalwaarschijnli|kdeaan-
motief in het nieuwsbericht - het verlies van een zet heeft gegeven tot vergeliikbare legenden in mid-

waardevol object en de terugkeer ervan in de maag deleeuws West-Europa ln deze legenden is het vaak

van een vis, is welbekend in het historisch volks- een heilige die bij wijze van penitentie boeien om

ve¡haal-onderzoek.HetgaattelustotdeGrieksezijnenkelssluitendesleutelinhetwatelgooit.ÀIs
Oudheid. In de inrernarionale volksverhalen catalo- de sleutel bij de heilige terugkeert via de maag van

gus van Aarne & Thompson, The Types of the Folktale een vis' is dit een teken van God dat zijn boetedoe-

(Helsinki 1964), staat dit verhaalt¡pe Seregistreerd ning volbracht is'

rls AT TJoA the RingoJ loly, rates, genoemd naarde

oudst bekende ve¡sie. ln de catalogus Index Exem-

plorun van middeleeuwse exempelen heeftTubach Het vrouwtje van Stavoren

(Helsinki r969) het verhaal gerubriceerd onder de

lile|RinginFßh(type4roz).InTheMilratorylnonslandisnogeenandereversievanditverhaal'
Legends vat:t Christiansen (Helsinki 1958) staat het type zeer bekend geworden' namelijk Het vrouuqe

verhaal gecatalogiseerd en omsch¡even als 'Ring uan Stúuoren Deze rijke koopvrouw leefde - aldus

thrown into the wate¡ and recove¡ed in a fish' (type de overlevering - in de destijds welvarende haven
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stad Stavoren. Zij zond haar schipper uit om voor
haar het meest waardevolle ter wereld te gaan

kopen. De schippei redeneerde dat geen mens zon
de¡ koren kan, en hij keerde derhalve terug met een
lading prachtig koren. Dit was een bittere teleurstel-
ling voor het vrouwtje van Stavoren, en zij beval de

schipper om de lading overboord te gooien. Een

bedelaa¡ waarschuwt haar dat het een zonde is om
zulk kostelijk voedsel te verspillen: misschien zou
ze ooit zelf eens arm en hongerig zijn. Hierop haalt
de hoogmoedige koopvrouw een gouden ring van
haar vinger. Ze gooit de ring in zee en zegL: "Zo min
als deze ring ooit zal terugkomen, zo min kan ik
arm worden". Vervolgens wordt ook het koren in
zee gestort. Enkele dagen later staat er vis (kabel-
jauw of schelvis) op het menu. Tot opperste verba-
zing van het vrouwtje van Stavoren komt haar dng
tevoorschijn ¿ls de vis wordr opengesneden.
Spoedig daarna vewalt zij tot armoede. De haven
van Stavoren verzandt en elk jaar groeien er loze
a¡en uit het water.

Wel of niet waar

Het mag duidelijk zijn dat het vrouwtje gestraft
wo¡dt voo¡ haar hoogmoed. Het verhaal gaat terug
tot de Ìate Middeleeuwen en geeft een verklaring
voor de teloorgang van Stavoren. Het motief van de

Ring-in-de-Vis werd echter pas rond r8oo in de ver-

telling geïntroduceerd. Er is wel betoogd dat het
gedicht Der Ring des Polyhrates van Friedrich Schiller
uit 1797 hiervoor de bron is geweest, maar de twee
vertellingen verschillen in een cruciaal opzicht.
Zowel het !.rouwtje van Stavoren als koning Poly-
crates halen zich weliswaar goddelijke tootn op de

haìs, maar Polycrates ot'ferd.e een ring aan de goden,
terwijl het vrouwtje van Stavoren precies het tegen-

overgestelde deed: zij gooide de ring in het water
om Cod te tarten. Het lqkf er eerder op dat het ring-
in-vis-motief afkomstig is uit de orale traditie van
de Noordzee-cultuur - in Scandinavische en Noord-
Duitse varianten wordt het motief al eerder aange-

troffen.

In al deze verhalen geschiedt het kwijt¡aken van een
kostbaar en persoonlijk voorwerp met opzet, en de

verhalen bevatten ook telkens een uitgesproken

moraal. Alhoewel het in het Kunsrgebit-in Kabel-
jauw verhaal zonder oþzet geschiedt, keeÍ het kost-
bare en persoonlijke object wel op dezelfde wljze
weer terug. Noch een dankbare vis, noch een god-
delijk oordeel speelt echter een ¡ol in de mode¡ne
verhaal-ve¡sie. En als het verhaal al een boodschap
heeft, dan is het dat een 'profaan mirakel' af en toe
øch¡ kan voorkomen. Nu kunnen we de vraag stel

len: heeft die wonderlijke samenk-rop var omsran-
digheden werkelijk plaatsgehad?

Practicaljoke

Dit bliikl niet echt het geval. Na vee¡rien dagen nam
de Amsterdamse taxi-chauffeur Roel Pool contact
op met de media. Hij gaf toe dat hij het reserve

gebit van ziin wouw lanet in de kabeljauw had
geduwd toen Slamat even niet oplette. Ondertussen
had ook Stoop van zijn tandtechnicus te horen
gekregen dat het kunsrgebit niet het zijne was. We

hebben hier dus niet te maken mer een soon won-
de¡ maar met een practical joke! Pool en zijn
r'.riend Klaas Reinders zijn allebei taxi-chauffeurs in
Amsterdam. Van het uithalen van grappen en het
ve¡telÌen van sterke vethalen kunnen ze geen genoeg
kijgen. Het is een van hun meest favoriete verzetjes.

Een ander verzetje is het vissen. Pool gaat vissen op
de Noordzee als hij er echt even tussenuit moet. Hij
is van het type ruwe bolster, blanke pit. Massa's
gehaktballen en kippenbouten neemt hij mee voor
zo'n dag. Het voedsel deelt hij dan met andere
sportvissers, mannen die hij dan vaak voor het eerst

ontmoet. Pool en Reinders gingen mee met een vis-
tocht van een dag. Deze tocht was georganiseerd

door Slamat, U weet wel, de man die de kabeljauw
ving. Pool was wat van de kaart vanwege een

inb¡aak en een zieke in de familie. Het vistochtje
was zijn manier om zijn zorgen even opzlj te zeften.
Het duo Pool en Reinde¡s had het voo¡nemen om
op de een of andere manier een grap uit te halen.
Toen Pool vroeg in de ochtend zijn tanden poetste,
viel zijn oog op het eerste gebit van zijn vrouw. Ze

bewaa¡de het als een herinnering. Pool stak het
gebit bij zich. Later kwamen beide heren op het idee
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teruggegeven w¿ren ¿an Cor Sroop. Ze sLonden per- w¿ren ze van mening dat de z¿ken uìt de hand

pli*l:Hield iemand hùn.v.ooi het lapje? Janet Póol -.r:r',r::. begonnen te lopen. Bovendien... mevrouw Pool

wisr d¿t de t¿nden de hare waren. Ze werd boos op w¡lde nog sreeds haar t¿nden terug. De r,rdioiourn¿-

Pool en Reinders verna¡nen via de media dat de

kuqqtt!4d_en, die Slamat aantrof in de kabeljauw,

haar man. Ze eiste vanrti.eù dat hij zou zorgen dat

haar gebit terug k-wam. Roel Pool wist niet wat hii
doen moest, want wat zou er gebeuren als de waar-

heid boven water zou komen? De vdjdag na het

mediaspektakel ging Pool weer met de vissersboot

mee. Voor zijn gemoedsrust wilde hij de zaak

bespreken met de schipper, André Bakker. Nadat ze

Slamat in het ootje hadden genomen, had het

komische duo Bakker ingelicht. Bakker was een

man die wel in was voor grappen. Terwijl hij wist
hoe de vo¡k in de steel zat, liet hii de journalisten

die hem interviewden maar in de waan. Hij wilde
rle or;n n;et hp¿lp¡¡pn

Pool vertelde ons hoe zijn maag zich oml<ee¡de

toen hij aan boord van het schip de gevolgen zag

van het meclia-ve¡haal van het kunstgebit in de

kabeljauw Eerdet in de maand juni, had de ramp

met de Sc¿ndinavische veerboot tstonía pìaaLs

gehad. De lichamen van de meeste slachtoffers,

mee¡ dan 6oo mensen, konden niet geborgen wor-

den. Ze wa¡en achter gelaten op de bodem van de

zee. Kabeljauwen hebben de slechte reputatie het

vlees weg te eten. In november, wanneer het zeewa-

ter kouder geworden is, komen ze naar de kunstma-

tige riffen van oude scheepswrakken ten noorden

van de Waddeneilanden. Pool moest wel even sliÌ<-

zo morbide vond hij

pen. Het wliâjn vriend Reinders die de journalist

opbelde:dié.slaÍiqt en Stoop bij elkaar had

gebracht,:Réildèrs vertelde hem dat hij en Pool het

kunstgebit ií'dè kabeljauw gedaan hadden. Nu

Iist wilde de practicaÌ joke erg graag wereldkundig

maken, maar eerst wilde hij het verhaal van Rein-

ders nog wel even checken. Daarop vroeg hij aan

Stoop om uit te zoeken of het gebit echt het zijne

was. Reinders wachtte het antwoord niet al Hij nam

contact op met een dagblad-journalisL die wee¡ de

eerste was om van Cor Stoop te horen dat de kunst-

tanden toch van iemand anders moesten zijn. Zo

kwam het in de k¡ant, in de combinatie lsidsch

Dagblad, llmuider Courønt en Haarlems Dagblad.

Opnieuw wereldnieuws

De nationale media hadden er ditmaal helemaal

geen trek in om het aanvankelijke verhaal te her¡oe-

pen. De nationale kranten, die het aanvankelijke

verhaal wel afdrukten (Algemeen Dagblad, Trouw,

Telegraafl , hebben geen rectificaties geplaatst.

Mogelijk vreesden sommige redacties gezichtsver-

lies: door te ¡ectificeren, zouden ze moeten toege-

ven dat ze ernaast zaten en dat ze hun werk niet
goed hadden gedaan. Of ging men het bericht plots

beschouwen als een 'fait divers' dat de moeite van

het rectifice¡en niet waard was? De nationale kran

ten die het eerste verhaal links hadden laten liggen,

negeerden het tweede eveneens. De regionale



Noo¡d-Hollandse media daarentegen voelden zich
verplicht om te berichten dat het verhaal op een
grap berustte: de gebeurtenissen hadden zich te zeer
in de onmiddellijke nabijheid afgespeeld om ze te
kunnen negeren. Op 13 decernber 1994 geven de
locale kranten openheid van zaken. Verder werd
grappenmaker Roel Pool geïnterviewd door de loca
le Radio Noord-Holland en in radioprogramma's van
de AVRO en Veronica. Het roddelblad Príu¿ besteed-
de op 3o december aandacht aan de practical joke.

Sa¡nen met een kort bericht over de gebeuÍenissen,
werd een foto gepubliceerd met daarop meneer
Reinders en menee¡ en mev¡ouw Pool, welke laatste
een kabeljauw en een kunstgebit vasthoudt.

Zoals gezegd was het een journalist van een locale
k¡ant die als eerste het aanvankelijke verhaal onøe
nuwde, nadat hij was ingelicht door Reinders. Een
j o urnalist van het No ord-H ollands D agblad liet zljn
rectificatie van de aanvankelijke berichtgeving
schuilgaan achtet een flinke dosis humor. Voorts
werd er troost geput uit het feit dat Diet alleen de
Nederlandse journalisten erin getmpt waren, zoals
de kop in de Pri¿,¿ benadrul<t: "Lolbroeken namen
wereldpels bii de neus". Het verhaal van de practi-
cal joke ging weer de hele we¡eld over in de vorm
van een herzien persbericht van Associdted. press.Ii

de Verenigde Staten presenteerde N¿fl onql public

Radio op 13 december het nieuwe ve¡haal in hun
programma All Things Considered', waarmee het
oorspronkelijke verhaal werd herroepen. De
Canadese krant Ey ening Telegram publiceerde het
herziene nieuwsbericht op r7 december onder de
kop: 'Cod still good for a laugh'.

Tragi-komisch

Hie¡mee is het verhaal nog niet ten einde. Slamat
was verbolgen over de onthullingen. Mensen liepen
zijn hengelsportzaak binnen, en zeiden dat hij een
leugenaar was. Bepaald geen reclame voor zijn zaak
dus, zoals de kwestie nu uitpakte. Hij beschouwde
het Kunstgebit-in-Kabeljauwverhaal, Part Two, als
een publieke vernedering. Hij voelde zich te kijk
gezet als een oplichter. Bakker, de schipper, bena-
drukte dat Slamat wel erg fel reageerde: het maakte

het alleen rnaar erger als hij niet tegen een grap kon.
Slamat was echter zo kwaad dat hij de grappenma-
kers nooit meer mee wilde hebben ¡net zijn vistoch-
ten. Hii overwoog zelfs juridische stappen.

In zeke¡e zin was Cor Stoop ook het slachtoffe¡
geworden van de practical johe.Twee weken lang ver-
keerde hij in de veronderstelling dat de nep,tanden
van mevrouw Pool in zijn mond thuis hoorden.
Toen het duidelijk we¡d dat dir niet her geval was,
werd hij al snel beschouwd als een tragi-komische
figuur. Op zijn werk werd hij geplaagd door zijn
collega's: 'Cor, gebitje!' Hij b¡acht ze dan ror zwij-
gen door te zeggen dat hij wel honderdduizend gul-
den had gevangen voor het verhaal. In de media
had Stoop aanvankelijk benad¡ukt dat de terugkeer
van het kunstgebit bijna géén toeval kon zijn. Her
was op de een of ande¡e manier allemaal voorbe-
stemd: hij ging uit vissen op de huwelijksdag van
ziin dochter en her gebir kvam rerug op ziin eigen
trouwdag. Stoop en Slamat gingen met dezelfde
boot vissen, en het kunstgebit ging verloren en keer-

de weer terug op dezelfde plek.

Het verhaal had nog een staartje

Het ve¡haal was moeilijk te geloven, maar waar een
reeks van coïncidenties lijkt in dit geval mensen tot
de veronderstelling gebracht te hebben dar het géén

toeval meer kon zijn.
Zodra het duideliik werd dat Stoop de verkeerde
tanden had, besloot hij ze terug te sturen naar
Slamat, zodat deze ze op zijn beurt aan de ¡echtma-
tige eigenaar kon geven. Het verde¡e verloop is niet
meer door de media opgepikç maar wij willen U
niet in het ongewisse laten over het verhaal van het
Kuirstgebit-in-de Kabe\auw, Part Three.

slamat gaf het kunstgebit niet terug aan mevrouw
Pool. 'Als ze denken dar ze met mij een grapje uir
kunnen halen', zei hij, 'dan weet ik er ook nog wel
één'. Hij nam de veerpont over het IJ in Amsterdam.
Midden op het If wierp hii her kunsrgebir van
mevrouw Pool overboord. 'Er liggen er nu twee op
de bodem', glimlachte hij. Voor Slamar was dit de
manier om het de grappenmakers betaald te zetten.

boord om te 'pekelen'. De stemming steeg ziender-
ogen, hoewel sommigen zeeziek begonnen te wor-
den. Ook Piet hangt zeeziek over de reling. Hij geeft

hartstochtelijk over en merkt tot zijn grote schrik
maar tot even grote hilariteit van de anderen, dat
daarbij zijn bovengebit in zee verdwenen is. Mijn
man krijgt dan een idee. Hij doet zijn eigen boven-
gebit uit, beyestigt dit aan zijn vishaakje, Iegt weer

in, en roept na een paar minuten opgewonden:
'Piet, kom gauw kijken, ik geloof dat ik je bovenge-

bit beet heb.' Piet haalt het bovengebit dolgelukkig
van het haakje, stopt het in zijn mond, zegt dan:
'Verdornme, dit is het miine nietl' en gooit het weer

terug in zee."

Tijdens ons onderzoek zijn wij tientallen malen op

deze moderne sage gestuit. Versies van Het Kunst-

gebit aan de HengeÌ zijn gepubliceerd door de

volksverhaal-verzamelaars Poortinga, Pormoy,

Burger, Top en Brednich. Enigszins afivijkende ver-

sies, afkomstig uit Austlalië, zijn gepubliceerd door
Brednich, Bishop, Scott en Brunvand. Bovendien

hebben we juist dit verhaal meerdere malen te
horen gekregen toen we mensen interviewden die
betrokken wa¡en bij de zaak van het Kunstgebit in
de Kabeljauw.

op een ochtend in novembe¡ 1994, besloot Roel

Pool om de reserve-tanden van zijn vrouw mee te

nemen om er een grap mee uit te halen... Helaas

verdwenen deze tanden uiteindelijk in het water, net
zoals in de moderne sage.

Hopelijk zijn de overeenkomsten tussen de eigen

lijke gebeurtenissen en de rnoderne sage van het
Kunstgebit aan de Hengel duidelijk. Cruciale ele-

menten uit de plot komen op drie punten sterk

overeen. Ten eerste: een visser wordt zeeziek en zief
zijn kunstgebit in de golven verdwijnen - voorgoeill

Ten tweede: een andere visser gebruikl een ander

kunstgebit voor een practical joke. Ten derde: de

onfortuinlijke eerste visser d¿nftú dat het andere

gebit van hem is, maar als het niet van hem blijkt te
zijn, komt ook dit tweede kunstgebit in het water

terecht. Enezijds is de hele loop der gebeurtenissen

onopzettelijk tot stand gekomen: de overeenkom-

sten tussen feit en fictie berusten deels op toeval.

Anderzijds is het ook weer niet louter toeval dat er

geliikenis bestaat tussen ve¡haal en realiteit. Immers,

de practical joke van menee¡ Pool was geinspireer¿L

door een bestaand volksve¡haal. Een ve¡haal dat
vewoìgens Slamat op het idee bracht om het gebit

vdn mevrouw Pool overboord te gooìen.

:r: ge was geweêj!. loen wij Ardré Bakker, de schipper
vissersbóot, vroegen wat meneer

l, ¿¡toe.kon hebben gebracht om een kunstgebit

de Kabeljauw had uitgezonden, rea-

Kunstgebit:aá¡;ri-àHengel te komen vertellen.

renstotte:¡¿.2óifrìèl¡ we practicaÌ joker Roel Pool en

hem al oþ lé wachten. Visgerei kopen hoeîden ze ..: .: kregen te hcüéí dat hij, jaren geleden, samen met
ni¿t;.Waitt'dat was op derboot:te huur. Met halftij zijn visvriend Fred, het plan had opgevat om bij
l.óèrç¡;ze de pieren uiL'òriì.1¡or Zandvoort voÒ-i:, rr::::::: wijze van grap een kunstgebit aan zijn hengel te

âiìkèi te gaan. De vangstlltelde bitter weinig voói;r::.:::.:: binden. F¡ed noch Roel durfden echter hun eigen

maar gelukkig was e¡ lóJilóende Beerenburger aan kostbare l<unstgebitten eraan te wagen. Maar later,
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Vissersrituelen

Zoals we gezien hebben kunnen sagen of grappen
ook in de praktijk gebracht worden. Vewolgens
leve¡t een 'acting out', het naspelen van een ver-
haal, dan weer nieuwe verhalen op. In het onderha-
vige geval speelden de media een rol in het vervol_
maken van Pool's practical joke, en de media droe_
gen bij aan de verspreiding van het ve¡haal. Om het
verhaal van her Kunsrgebir-in-de-Kabeljauw in de
context te plaatsen, moet in het kort ook nog iets
gezegd worden over de we¡eld van de sportvissers.

De hengelaars zien het vissen als een bij uitstek
mannelijke sport. Vrouwen nemen slechts bi; hoge
uiøondering deel. Wanneer een wouw met een vis-
tocht op zee meegaat, worden er geheid grappen
gemaakt ten koste van haar. De omstandigheden
kunnen ruig zijn. Degenen die zeeziek werds¡, \¡/q¡-
den eveneens het slachtoffer van grappen. De sport_
vissers zien de vistocht als een onderbreking van
het dagelijkse leve\. Ze zeggerl dat ze al het anclerc
vergeten. Ze willen er gewoon uit zijn. Hoewel de
mannen wat sociale achtergrond bet¡eft verder vaak
weinig met elkaar gemeen hebben, behoort op de
boot geen enkel verschil gemaak te worden. Met
hun kleding en attributen, hun gedrag, hun vissers_
latijn en vissersverhalen staan ze tijdelijk apart van
de samenleving als een groep. De vistocht kan
opgevat worden als een sociaal drama en als spel.
Zoals vele spelen, heeft het vissen te maken rnet
onvoorspelbaarheid, het nemen van risico,s, vaar_
digheden en geluk. Cruciaal is dat de spelers gelijke
kansen hebben. Competitie is deel van het spel,
maar nooit zodanig dat het ten koste gaat van de
onderlinge soìidarireit. Uiteindelijk is het immers
allemaal maar spel.

De vistochten kunnen daarbij ook gezien worden
als overgangsrituelen. In ruimtelijke zin loopt de
boot uit en stoomt op naa¡ de viswateren, daar driift
de boot rond, waarna de vissersboot weet terugkeett
naar de haven. Tijdens het opstomen naa¡ de viswa-
teren zitten de hengelaars bij elkaa¡ in de kantine in
de boot. Ze houden elkaar gezelschap, ze drinken,
pmten en sluiten soms weddenschappen af. Het is
een afscheidings¡itueel: de sociale status die ze aan

wal nog hadden, speelt hier geen enkele rol meer.
Ze zitten per slor allemaal in hetzelfde schuitje. Bij
de bestemming aangekomen gaan cle sportvissers
naa¡ buiten. Ze stellen zich in een rij op aan de
reling met hun gezichten naar de zee gekeerd. De
schipper geeft een signaal met een fluitje wanneer
het vissen begonnen en wanneer het gestopt moet
worden. Ze zijn allen gebrand op het vangen van
zoveel en zo groot mogelijke vissen, vooral kabel_
jauw Een dubbel fluitsignaal markeerr het einde
van het vissen voor de betreffende dag. Na deze
overgangsfase is het tijd om de vissen schoon te
maken. De succesvolle hengelaars verwerven presti_
ge. Degenen die niets hebben gevangen, ontvangen
wat van de anderen. In deze rite van rncorporatre
wo¡dt hun de status van visser niet onthouden:
want wat een visser doet, is het vangen van vis.

Dan komen ze nog eens samen in de kantine: Aan
de ene kant is er sprake van een voortdurende com_
petitie, nu niet meer in het vangel van \,,rssen, maar
in het tegen elkaar opdrinken en het vertellen van
sterke verhalen. Aan de andere kant vergroten dit
soort uitwisselingen de onderlinge solidariteit.
Solidariteit wordt het hoogste gewaardeerd.

Bijvoolbeeld, degene die de g¡ootste vangsr had,
wint de weddenschap, maar deze persoon moet het
geld (en vaak nog meer) onmiddellijk weer beste_
den aan het geven van een rondje. Het maken van
grappen is van belang om de juiste sfeer te schep_
pen: het breekt de spanning. De hengelaars zijn gek
op grappen, zowel verbale grappen als practical
ioles. Zoals gezegd: men moel tegen een grapje
kunnen. Gewoonlijk worden de mensen die er op
de een of ande¡e manier uitspringen - vrouwen,
zeezieken en de winnaars - het slachtoffer van prac
tical jokes. De sportvissers testen deze ¡nensen uit
om te zien ofze hetzelfde zijn zoals ieder ande¡ aan
boord. Slamat sprong e¡uit, en daarom werd hij het
slachtoffer van een practical ioke.

Het slachtoffer wordt hoofdrolspeler

Op Oudejaarsavond was menee¡ Stoop uitgenodigd
in de studio van R adio Noord-Holland om het hele
verhaal nog één keer te vertellen. Onze ttagi-komi-

_rr._:: 

l::l

Broodje Aap

Eind 1995 besloten we de proef op de som te

nemen. Toen de Volkskundevragenlijst van het P.f.

Meertens-lnstituut naar de correspondenten in
Nederland en Vlaanderen we¡d verstuurd, hebben

wij vragen gesteld naar de bekendheid van bepaalde
'Broodje-Aap'-verhalen. Naast vragen over magne-

trons, ufo's en orgaandiefstal, stelden wij de vraag:
"Kent u verhalen over een kunstgebit dat in een

kabeljauw teruggevonden werd?". Van de 387
vrageDlijsten die teruggestuurd werden, gaven 6r
correspondenten het antwoord: ja, zo'n verhaal ken

ik. De blanco-stemmers niet meegerekend, komt dat
neer op een beLendheids score vdn ?4 procent.

len van de betrokken perconen hebben beïnvloed.
Het Kunstgebit-in-de-Kabeljauw is een voo¡beeld
van de interactie tussen volksverhaal en sociaal-cul-

tureel gedrag, tussen 'folklore' en 'practical ioking'.
Het volksve¡haal stuurde het gedrag van mensen, en

hun gedrag bracht wee¡ een volksverhaal voort.

Welbeschouwd wo¡dt het onderscheid tussen veftel-
ling en practical joke alleen door buitenstaanders

gemaakt. Wij hopen te hebben duidelijk gemaakt

dat het verhaal nauw aansluit bij een traditie van
'folklore' ¿r¡'folklife'.

Bronnen

Over dit ondelwerp is al eeder gepubliceerd door T. Meder en

Ê. Venbrux ond€r de titel 'Vers van de pers: kunstgebit in kâbel-

jauw. Over de achter€ronden van een hedendaâgse sage', iû:

Volhshundig Bulletin zz (1996) r, 2-36. Nieuw ten opzichte vâû

deze publicatie is het onderzoek naar de verspreidingvan de

sage op basis van de Volkskundevragenlijst van rgg¡ [archief

PIMI). Verder ûoemen we hier nog het lemma 'Vrouwtje van

Stâvoren' van I. van der Kooi in: T. Medet J. van der Kooi en T'

Dekker: VLtn Aladdin tot Zwaan Kleef Aan. LÐcicon vøn sproohjes:

ontstadn, ontu)ihkelins, û¡ldarier (Niimegen 1997), 396-400. Voorts

kân hier nog gewezen wordeû op een pùblicatie van de hand

van Lindâ Dégh: 'Symbiosis ofioke ând legend: â câse ofcon-

versationâl folklore', in Liûda Dégh: Nd¡rdtiû¿i in society: A þeî

t'ormer-cenLetetl stwly of ndrrdtìon (Hels:tnkJ t995) 2as-3o5.

:'. schê.figuur hantèeide de retu;iek vari,q-.e!:+g¡l.ãn9i.:.:::::'r'..... ¡¿¿¡¡¡ss i5 het ve¡haal van heÌ Kunstgebit in de
h¿al. H¡i overdreefdoor te zeggen dat op de dag dat Kabeljauw een goede middenmoter. Onze verwach-

hii ziin kunsrgebit verloor, de vissersbool de Br¡tse ting dar het voor¿l in de kusrgebie<1en bekend zou

kust'naderdâäâi. éi.:éé¡i zwa¡e sto¡m wo"¿¿s, ei1'.r,::r rr' .. ,i;n, t -i" "ìát 
äii: zoáÌs het kaartje toont. De

dat ziin,gèÈit;eí'vrèr mete¡ de:.Iüi:ht in v1oog. Stoop:r':i spreiding is tamelijk gelijkmatig; het verhaal is even-

poch-te dat hij een boek zou séÍi¡fj-vgrl:.q-v.9i âe hete ,.,i goed bekend.in Gèlderland, Limburg en Noord-
zaak, re publ¡ceren in hel j¿¿r 2ooo, het ìaa¡ w¿arin Brdbdr)1. Brabantse correspondenren ui¡ Stand¿¡rd-
hij mer pensioen ging. Op dierOudejaarsáióñd werd .r l: buiten, Roqséhdaal en Tilburg gaven aan het ver-

het verhaal uitgeroepen tot héltieste ve¡háal van ::r : haal.té. kelirèn: .

.:.. .:.1,,:12)4. r:,]:::.]i ".,.:):::):.:,.:..:,:..:::.::: l:.1::.:. ....1..:.......-.:. : ...:.-..::: . .:::::.:...
' .. r..ì.,.:... ..: :...t-... 'u.r, i:... :::'':ll: l::::.':':.|-Jleri:is:8o-ed::o-rn:vast te stellen dat dit ve¡haal' net als

Veel mensen die we ernaar vragen, herìnneren zich de meeste volksverh¿len, én een regionale, en een

het verh¿al van het K unstgebit-in -de Kabeli¿uw, nalionaje, en een ¡nternationale verspreiding kenL.

m¿¿r slechs weinigen zijn zich ervan bewust dat Het is al vaker gezegd, maar wii herhalen her graag

het een giáp wãs. Tifdens oné ônd9r2o9t.|i1d!en. nog eenS:::èi. gááiliets boven een goed verhaal, ook
wij steeds. het gévoêI. dat het verhaal. ovèr hét Krinst- al is het n¡èt táái: .En dat geldt eens te meer voor
gebii_ irii-déìKabeljauw de potentie had om een ... r - . visserslatijn. Her verha¿l van het Kunstgebit-in-de-
'urban legend' of 'moderne,sage' te worden - óv:ê-ri.::r l(abeljauw is (ongeacht welke versie men bekijkt)
gens:één van de weinie!..Lìõlijke sagen .:.:.::' ::.:.:::: geworteld in bestaande volksverhalen, die op de

,,.'.t ,,:.;tt;r, ::,-:::::t'aal éénof andere manier de interpretaties of hethande

K€nt u verhalen over een
kunstgeb¡t dat in

(eru8gevonden werdi

Het uerhaal uan

de uonilst uan

het gebit in de

habeljauw harl een

grote behendheirl in

Nederland.
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