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Itr/e l)are to a¿îqt tÌJatJatt caø be¡ome taratiue anl naratiue can ùecome faú.
(I-inda Dégh 1995:261)

Samenvatting

cebetienissen breøgex aerùalen vootr' Maar ook bet ongekeerde gebeørt uaker dan me' ¿/et¡,þ,t: wrþa/ut
brngen gebeøteùreø uoort, bi1ioorùeeld tloordø iematd æn u taal gebryikt al¡ een J¿riþt om s¿lat te

haxdeler. onieqoe,ken uar uolksuerrtalen geb,zrikex hieruoor het beþp ostersron. Her þ,ot¡tt ook uaot

dat tter,sen <u/) bëpaalde tal¡aal¡cewio'¡ tae ezgrett, øaanlaor bet ,erl)aal eek þersoarþ'ke beleutttit,
aodt In qølke geua//et wordt geproken uax ptoto-ostension. Eeø aoorbæld bieruan $n tle aerlottrut
uerhalen ot)er graep¡rerkratbtitgex door alkcbfanet øaatwee dieptbermeiEiu ix 2002 l¡¿t tieøn¡ haardett,

[tr/e îo,trtarere de laarste tìjd eet toenaøe ua, rtet aaúal modeme øget waariø geaelùÌatrþ allochtattett
en moslìøs een rol Ee/et. Alhoea,el uæ/ uerbalen ùet t aar <Ab ueru leø 4e eet exempefuøcfie, De a//ocþ_

taoø en de mas/in utorden gepoftretîeerd alr De Ander': de ¿eaaarll,ke briterrtaaûr/et,

Zov,el in de jownalisriek als in de t¡aditionele volkskunde wo¡dr vaak een scherp onder-
scheid gemaakt tussea u'etkelijkheid en volksverhalen. Ze v,otden als [faùrbeit eî Di¿hlr g
veelr'.uldig als twee losse e¡titeiten behandeld. Zeket als men bij (volks)verhalen primait
denkt aan sprookjes of moppen, dan associeert men dât met ficde - die rveÌiswaar verwijst
oaar errige werkelijkheid ìn verledeq of heden, maai die geen werkelijkheid is (geweest), Bij
uaditionele sagen en moderne sageo - de laatste worden in Nededand ook v,el stadssagen,
broodje-aapverhalen of ørbar legetfu genoemd - ligt de telarie mer de wetkelijkheid al wat
gecompliceerdet. Maar ook hier is voot veel jouroalisten en ve¡haalonderzoekets de grens
toch wij duidelìjk: een broodje-aapvethaal is tn essenie ùet uaar, ook al u¡orden de verhalen
door het publiek tegelmatig voor waar gehouden.
Vanuit de hoek van de anttopologie en de moderne etnologie wordr de schijntegenstelting
brssen tyaar en niet paar echtet al enige tijd getelativeerd. Sommige stetke vethalen blijkcn
toch wâaf te z\rL, ei bepaalde btoodje-aapverhalen hebben ten¡ninste een kern vatr wartii
heid. De stetke verhalen kunnen nauw vetbonden zijn met de werkelijkheid, en veel verhl"
len v'otden in elk geval x:iet Toxder redeø ùs wetkeltjk erqâÍen. Denk daarbij ook ann hcf
schemergebied waarbij sagen overgaan in genrchten en roddels. De werkelijkheicì is omge^
keetd soms ook weer nauw verbonden met verhalen. Niet alleen worden fei¡en in clc tvct,"
kelijkheid soms vanuit een besrâande verhaakradirie geitterpteteerd fl/enbrux & lVletlur:
1995 en Meder & Venbrux 1996), maat mee¡ dan eens vormen verhalen ook clc inspitrrtic.
bron voor gedrag of acde in de werkelijkheid. Niet voor niets stelt verhîalondct,ookct lìlll



lillirr cr¡ìgszirs p[ov()ccrcn(l: 'Legends are not folk ]iterature r¡tx fork ùer¡auioy' @,llis 2001:
l{)), li,rr vlrt<llar'(lrrt hct motto hie¡ een citaat is van de antropologische verhaalonder_
rrr.klir.t l,irrtlrr Dégh (1995:261): qüe have to accept that fact can become i rt tlve 

^îd.lì lritllv( (:il bccolne fâct.'

()stenslt¡n

Ztnvcl l)úgh nls Ellis hebben voor hun ondezoek op her snijpunt vao sagen en werkeJìjk_
hcirl gcbtuik gemaakt van het begrip aÍerciar, dat ootsprootelijk afkomstig is uir de raalûlo
st¡lic ln cle aritropologie en etnorogie wotdt onder o¡tensioø het voþnde vetstaan: het
vóótkomen van gebeuttenissen in het werkelijke leven zoals ze voorkomefl irì sagen. Het
g^ît dus om levensechte actie, geinspiree¡d doo¡ vethalen. Of, zoaìs Ellis het definieert, om
'cltamatic extension inro real life' @lüs 2001:41). lrlet is riet re/te//e, en ook tuer bewust ¿rl¿_

fttt ,¿or'ls d^t op het toneel gebeurt. Het is de min of meet bewuste of onbewuste navoþng
(imitatie, naspelen, meespelen) van verhaalsce¡ado,s. Het gaât koft gezegd om ,legends we
iive' (de ondertitel van EÌIis 2001), Feiren die frctie weenpiegelen: ,Real_life action guided
by pre-existing legend'.l Een Amerikaans vootbeeld is het verschijnen van vergiftigd
snoepgoed en appels met scheermesjes etin tijdens Hallowe e¡, ødat et dletleiho¡ro¡vetha_
len de ronde deden. Deze feiten zaaiden op hun beu¡t.veer angst en genefeetderi q/eer ver_
halen.

Wânt het omgekeerde gebeurt nâtuudijk ook, maar dat kan als de øotwale gang vat zaken
wo¡den beschouv¡d: gebeurtenissen btengen verhalen vooit. De boude stelliog van Ellis
(2001:'164) luidt echter: (Evenrs 

pÌovoLe srories; but ir is fat more likely t}lar stories pro-
vr¡ke events.' De focus van Dégh en Ellis ligt steeds op de sage, maar dan vaak wel in de
bteedste zin van het woord: stetke verhalen uit alle denkba¡e media, hotrowerhalen van
allctlei herkomst, getuchten, enzovoort.

Naast o¡terciot wotden et nog drìe exta subcategorieën onde¡scheiden. De vetschllen zijn
soms behoodijk subtiel, maar de categorieën onderscheiden - kort en simpel gezegd _ het
serieus naspelen van verhalen vao de ,gap,, de .leugen, 

en de îergissing' (op basis van be
stannde verhalen). Nemen ve als voo¡beeld het b¡oodje-aapverhaal van het scheetmesje rn
de Aftet Eight @ormoy 1,992:103):

()stension' Äls een maniak naat aanreidiag vao de ho¡¡orverhalen daadwetkeììjk scheet
mèsjcs in de After Eighr gaar stoppen om mensen te vervr'onden (of de fabdkant af te pet_
$en); clân hect dat ¿$¿/ ¡iox, Daattaast ond.erscheiden u.e dan:

'1r, Pseudo-ostension. Hie¡vaq is sprake als er een grap wordt uitgehaald waarbij een sage

aìf ùagctchtig verhaal wordt nagespeeld. H et vetscbtf me. asre¡t¡io, is dus dat het hiet om een
liewustc /raør of 2ra ctical jake gøat, om een ande¡ woor de gek te houden. Âls iemand eeû

grap uithaalt en een scheermesje in een -Aftet Erght stopt en dit aan een ande¡ laa¡ zien om
hemin de maling te nemen, dan heet dat pse do-ostelriofl.

2. Ptoto-ostension. In dit geval wordt een sage of sageachtig verhaal door een ve¡teller

getransfotmeerd tot een zel{beleefde ikvettelling. Door een proces vân toe-eigeniûg wordt
het (volks)verhaal dus een persoonlijk ewatingsvethaal. De ver¡eller doet alsof het verhaal

hem/haar echt ovetkomen is, niet zelden als eerr made¡ om aandacht te vragen. AIs ie-

mand lìegt dat hij persoonlijk een keet een scheetmesje in de After Eight heefr aangetrof-

fea, daa heet dat proto-o.iter1ii0t1.

3. Quasi-ostension. Hietbij gaat het om een misinterpretade waarbij gewone gebeurtenis-

sen per abuis worden aangezien voor sageachtige gebeurtenissen. Bestaande verhalcn inspi-

reren tot een sageâchtige interpretatie van gewone feiten (E1lts 2001:162 163), .AIs een poti
tieagent in een woning een doosje Àftet Eight aaotreft en een setje scheermesjes, zich

daarbìj het btoodje aapvethaal herinnert en aaûneemt dât in het huis een maniak woonr,

dan heet dat quasi-ostension,

Tussen waarheidsvinding en ¡krantensage'

De pets en andete nieuwsmedia hebben een maatschappelijke functie. Ze brengen dagclijks

op bâsis vân gebeurteîissen vefhalen vooft. Journalìstieke basis voor een ve¡haal is clc

wazrheidsvinding, en de centrale vraag is sreeds: zijn de gebeutenissen in het verhaal wa,¡r?

Is het vethaal waat, dan wordt het gepubliceerd. Is het niet waar, dan wo¡dt het verhaal

âârìgepast, of niet gepubliceerd. Broodje-aapverhalen, vetzinsels en leugenachtige verhalen

ztin ntet waør, eû horen niet thuis in de krant. Toch komen ze er âf eû toe in (Gcrndr

1995). Dé caflard van ¿le Valk¡kørt i¡ 1996 was het wethaal van joumalist Jan Flactyncli

ovet de ontvoering vao een meisje uit Disneyland Patijs2 - een kJassieke øùat leguul clte

irìternationaal bekend staat ak T he -Attempted Abductiori.r Maar ook veel gebeutenissen

erì verhalen die ergens tussen feit en frctie inzitten, komen in de ktanr. Nier allcen door

fouten, maar ook omdat het niet anders kan. De essentie is immers juist die verwevenheid

van vethalen met het dageJijkse leven en vlce versa.

Verhalen zijn besmettelijk. Een verhaal wordt wel vootgesteld als eeo 'meme': ecn c tutclc

eenheid die zich als een virus kan vetspteider en mensen kan infecte¡en met vcrhalen cn

handelingen (Ellis 2001:76 e.v.). Mensen kunnen ziek vo¡den van verhâlerì en zc ku¡nen

leideo tot massahysterie. Nog altijd bekend,zijn de mediaverhalen over hct wittc busjc mct

een kinderlokke¡de clown in Oude Pekela,- evenals de verborgen sekskelders in ec¡ basis-

school in Emmer-Compâscuum. Gtote opschuddiog vetootz^ kteÍ de verhalcn ovcr sata-

nische kindetmoord¡itr:elen, die tijdens de Eper incestzaak werden vefteld (Dc Visscr 2002

en Pels 2002). In het laatste geval ìijkt tond een ¡eële incestpraktijk ccn stcccls gfotere

sagenvorming te zijn ontstaan.
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llc¡¡clrrlti¡,1 is cr sprzrke van een incubatietijd en nieuwe besmettingshaatden. Na Disneyland
l)llijs irr 199ó was cle Efreling in 199S aan de beurr voor het verhaal vao ,The Attempted
Abclucliolr'.s Vcrolgens muleerde het verhaaìvirus enigszios, en dook het in 2002 wee¡ op:
in juli in Dclfr en in oktober in Heogelo. Een kiod wo¡dr uir het ballenbad van IKE-A. ont_
vocrd, mââr nog net op tijd door de moeder teruggevonden op her toilet _ gedrogeetd, met
afgeknipte haren en mer andete kleten aan, klaar om meegenomen te worden.6 h de kran
len die etover schrijven, wordt het gerucht overigens meteeri afgedaan als btoodje-
aapvethaal.

Gebeuftenissen en verhalen citculereo, en komen vewolgens in de media terechL l)e media
zijo vehikels van verhalen: ze spelen een belangtijke tol aÌs verspteiders. Daarbij kan nog
eeo eigeoaardig mechanisme optreden: het kan gebeuren dat menseû her btoodje_aap-
verhaal in de krant onthouden, mÃa.Í d^t ze de debunkng ewan in dezelfde krant meteen
weei vergeten.T

Ve¡de¡ moet de impact van een vethaal in de media oiet ondetschat worden. De directe
aanleiding voor de Eerste Golfoo¡log wâs niet zozeeÍ Ae i¡¡vasie van Koeweit. maat een
ve¡haal ovet schending van mensentechten. Het bettof de huilende genugerus voor een
,{merikaaose Congtescommissie van een l(oeweits meisje, dat vetrelde hoe wrede en foof
zuchtige lraakse soldâten ir l(oeweit baby,s uit de couveuses haalden en ze op de koude
ziekenhuisvloet lieten sterven. Her ve¡haal sloot naadloos aaa bij alledei anderc gruwelvet_
halen ovet andere oodogen. En bij het vijandbeeld dat de _{merìkanen toch al hadden van
de lraakse soldaten. Na afloop van de Eerste Golfoodog stelde de Àmetikaanse joumalist
John McÄrthut een ondetzoek in naat di¡ ho¡rorwe¡haal. Et bleek riiets van waar: er wareû
geen baby's uit couveuses gehaald en gestowen. De huilende ,ooggetuige, 

bleek ach¡eraf de
dochter te zijn van de I(oeweitse ambassadew in de vs - her vethaal was vezonnen door
het pt-buteau Hill & l(J]owiton en gesponsord door de kapir aaIl.;tacltige lobt>y Citilew far a
Free Ktaait (lan Ginneken 2000; Ellis 20 01:237 -23g;yetkatk 2002;Butget 2OO3:39).
Omdat bepaalde verhalen zo goed aansluiren bij het wereldbeeld van luisteraars (jouma_
listen incluis), hechten ze zich des te gemakkeJijker vas¡ in het geheugen. Het nartarieve
stukje past perfect in de puzzel van de werkelijkheidsbeleving. Tegelijkertijd kunnen verha-
len in de media allerlei gradaties van (on)waarheid bevatten. Een ktant kan met gemak een
'kraûtensage' publiceren, of een leugen, of ptopaganda. Niet voor ûiets wâs de pers collec-
tief veel achterdochtiget bij de infotmatie die de westerse strijdkachten vrlgaven tijdens de
Tweede Golfoodog. Meteen bij het u.itbteken ereân was de vtaag .war is waar?, een journa-
listiek hot item. We moeten vaststellen dat het voor veel mensen niet te checken vâlt.vr'at
waar ls €n wât niet, eo in bepaalde gevallen ook oiet voot journalisten (Verdonck 1995).
In het navoþnde wil ik rwee uite¡steo van her specmlm bezien. Eerst heb ik her bekoopt
over de sage die werkelìjkleid kan worden. Vewoþns wât uirgebreider over de werkelìjk_
heid die sage kan worden.

,
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Sage kan îerkelijkheid' worden
Een mooi vootbeeld van sage die werkelijkheid wordt, hebben we in Nededan<ì gczicn ilr
1994. Ik zal eetst her verhâal citeren, zoaìs Ethel potmoy dat heeft gepubJiceerd in lrrnl
ÌeJassieket Brtofie Aq en dat n va¡iaties al tientallen jaten in de mondelinge ovedeveting
circuleert:

Een echçaat ontdekt, als het's ochtends he¡ huis vedââ! dat de auto gestole¡ is, Ze bel_
leo de polide om de diefstal aan te geven, ea doen voor de rest van de dâg zo goed en zo
kwaad a1s het gaat zonder auto hun zaken af,

Wie scherst hun verb azing als ze de voþnde ochtend de deur uitgaan en hun auto \¡deer

zren staat Op het dashboatd zit een briefje, luidend: ,Excuus voor he¡ oagemak dat ik u
bezotgd heb, maat ik had zo dringend eeo auto nodigl Hier zijn trvee kaartjes voot La
Ttaviata voot aanstaande vtijdag om het goed te maken. Ik wens u een prettige avond.,
Het echçaar is blij verrast en vindt het vermakelijk, Maar nier meer zo vetmakelijk als ze
van de opem tetugkereû en tor de onrdekking komen dat hun huis vakkundig is leegge
haald PorLnoy 1992:25¡.

op 30 en 31 decembet 1994 besteedden kranten en televisie aandachr aan de berevenissen
vaû mevrouw Betsie Akke¡s uit Nijmegen.s Op een woensdagavond kJeeg me\¡rou.\¡/ ,{k_
kets een telefoontje van Jan-Maatten van Thijn, een medewerker van Henny Huismans
Sutpriseshow. De medeverket is op de hoogte van mewouws gezinssituatie en weet dat zij
al25 jaat voot haat ðtie zwagets zoÍgt. Me.i,-¡ouw Al<kers wotdt uirgeoodigd om de volgen_
de dag naar de studio in ,{alsmeer te komen voor de opnâme van de Surpriseshow. Ze mag
tien farnilieleden en wienden meenemen, en ze kdjgt de instructie om zich netjes aaû te
kleden. 'Het wordt een avond vol verassingen,, zegt Jan-Maatten nog. _Aan het eind van
dondetdagm.iddag komt taribedrijf Knipping uit Lent, eveneens op uitnodiging van Henny
Huismans Surpdseshow, voortijden om de fam.ilie Atkers ûaa-r Äâlsmeer te riiden. Bii de
studio vân Endemol aangekomen, blijken er helemaal geer opnames te zijn. Snel wordt er
familie in Nijmegen gebeld om het huis te conüoleten, maat het is âÌ te IaaL De woning is
overhoop er leeggehaald: sietaden, geld, audio- en videoapparatuur en munten zijn ver_
dwenen. Begin 1995 wotden twee daders opgepakt, een 25-jadge Nijmegenaar er een veer_
dgjatige inwoner van Tientay: het duo legt een bekentenis af. Vao de gestolen goedeten is
ruets teruggevonden.

Alhoewel de gelijkenis tussen verhaal en ware gebeurtenis niet helemââl een_op eeo ß, $ ef
toch grote overeenkomst: mensen worden getrakteerd op een feestelijk uitje en in de tus_
sentijd wordt hun huis leeggeroofd. Zowel de versie van portnoy als de geschiedenis van
me¡'touu¡ A.kkers hebben een humoristische dubbele bodem. La Travìata beteken¡ immets
'De bedrogene' (Portnoy 1992:178). En mev¡ourv -Akken kreeg eea ,su4rrise, waar ze nooit
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()lr lÌcr'(:kq:tì(l h¡rcl. Â.lhocwcl het zo nooit in de media is geweest, lijkt me het Surpriseshow_
vrtlìlìf I cc tf tyltiscJ.r gcvnl vao aÍenioa: vethaal inspireert tot actie.

liver¡rccrts il 1994 gìng een be¡icht de wereld over van een kunstgebit dat teruggevonden
wxl irì ecn krbcljauw, Meneer Cot Sroop uit Heerhugorvaard was tijdens een vistochtje op
çlc Vl<lclcuzcc zeeziek gewotden en had zijn bovengebit o.,,et de ¡eliûg gebtaakt. Drie
ttrrtrrtrlcÎ later ving meneer Hugo slâmat uit -Amsterdam op dezelfde boot een kabeljauw,
cn ltij lrct schoonmaken rrof hij in de maag een kunstgebir aan, Stoop vervoegde zich sa_

lrìqn nrct cen joufnâlist bij Slâmat, pasre het gebit en... het zat als gegoten. Het ve¡haal ver_
toflrÍ ovefeenkomsten met - bijvootbeeld - het Vrouwtje van Stavoren, waat een t1 zee
gcgooide ring rerugkeetr in een vis.' Het kunsçbitverhaal is welisu/aâr een grappig en
stcrk lirantenverhaal, maat er itltt zovéél ve¡haÌen waadn uit een vis voorwerpen komen (of
zclfs menseû, zoals Jonas). De vethalen lijken de belangrijkste inspitãti ehton voot d,e iøter-

þrelatie varl de geheurteoissen te zijn
In werkeLijkheid heeft dat kunstgebit namelijk helemaal niet drie maânden in die vis geze-
ten. Dat r:itgebraakte gebit is vootgoed op de zeebodem terechtgekomeû. Later bleek et
sprake re zijn van een practicaljoke doot twee taxichauffeurs, die een van huis meegenomen
gebit in de gevangen kabeljauw van Slamar hadden gestopr. Dat dat gebit bij Stoop paste,
was puur toeval) warìt het was zijn gebit helemaal niet. De taxichâuffeus hadden zich voor
hun pratticaljoke lateo inspireren door een moderne sage over een opgevist kunstgebit. In
dit ve¡haal kotst ook een visser zijn gebit ovetboo¡d. Een ander haalt een grap uit door zijn
eigen kunstgebir âan zijn hengel te binden en op te halen: ,Hé, kijk nou, ik heb je gebit op_
gevist!'Hierop pâst de ongelukkige visset het gebit, haalt het weet uit zijn mond en Eooit
het overboord met de.woo¡den: ,Dat is niet van mij; het past nietl'1o
De daad van de taxichauffeurs vas een daad van aienion: :her naspelen vân een bestaarde
grappige sage. In de beleving van meneer Stoop en Slamat vas her aanvankelijk evenvrel

þrato'orte io/t, wã..t zij hadden het wonde¡ zelf beleefd - en het was échr niet gelogen! Maar
bij nader inzien was et sprake van ptezdo-ostetio4 omdat het door de taxichauffeuts als gtap
bedoeld was om anderen in de maliog te nemen. Dat bepaalde beuokkenea én jownalisten
er tn ee¡ste instantie een wondetbaarlijk terugkerend kunstgebitverhaal in hebben gezien, is
een le,vestte vao qøai-o¡tet¡ilfü eer mlsil:rterpretatie van feiten op basis van bestaande verha_
len, Toen alles uitkwam, is er in krariten weinþ gerecdfrceerd - en de connecue met be_
staande volksverhalen wetd door de (schuldbewusre?) jownalisten al helemáál dood_
gczvegen.

Wetkelijkheid kan rsage' worden
Ècrst kort over de wetkelijkheid. Eind 1999, begln 2000 u¡etd het zwakbegaafde dertienja_
tjgc rïèìsjc Tessa her slachtoffer var eefl herhaaldelijke groepsverkrachting. Her Âmster_
elnrnsc mcisje wetd door veertien jongens tussen de 9 en 16 jaat mishandeld en ve¡ktacht
On(lct bc(lfcigìng varÌ een mes en een nepp.istool. De daders hadden gedreigd haar pleegou_

Jrìrì

dets te vetmoorden en haa¡ huis op te bìazen als ze ooit haar mo¡rcl zor.r o¡rcnrlx,rr, l)c
meeste dadets hadden een allochtone achtergtond; de meerderheid was Ma¡ohkruurs. Nrr
enkele maanden is de polirie toch ingeschakeld en zijn de dade¡s oude¡ dan 12 jllr rxrlr
berecht, maar het s¡adsdeel rü/es¡erpatk besloot de hele zaak stil re houden, ùl! 

^û¡{sl 
v(r)r

stlgmatisering en om eer volksgeticht in de buutt te vootkomeû. Ruim een jaar lnrcr., irr
novembú 2001, lekt het nieuv¡s toch uit naar de pets, en is et landelijk niet allcen olrlrcf
ovet de schokkende zed,enzaak, maar ook over het besluit van de autoriteilen om dc znnk
stil te houden.ll

Tot zovet de tealiteit. Nu de vethalen die de werkelijkheid imiteren. In maar 2002 doct ccr.¡

veettìenjadg meisje uit Nijmegefl aangifte van een groepsvetk_tachtiog door eokele manncn,
maar rla ondeøoek en verhoor door de poliúe blijkt zi1 het gebeuren te hebben ve¡zonncn,
Ze krijgt in aovember 2002 een proces-verbaal wegens het doen van een valse aânglfte,12
De Nijmeegse zaak zorgde landelijk lang niet voo¡ zoveel commotie als de Asse¡ ve¡kach_
tnrgszaak. Op 18 septembû 2002 be¡ichtte De Telzgraaf utgebteid ovet de systemâtische
gtoepsvetktachting vao de dertienjarige Mi¡anda.13 Gedu¡ende zesrien maanoen was ncL

metsje niet minder dâri twintig keef ortvoerd door een gtoep voornamelijk jonge Matokka_
nen en wâs ze als seksslavin aangeboden aan volwassenen.

ln chronologische volgorde zou zich het volgende hebben voorgedaan. Begrn 2001 wotclr
de dan twaâlfìarige Miranda ontvoerd en ve¡kracht op een bospaadje nabij het Drentse
Âssen. De daders ájn jonge Marokkanen, enkele Irakezen en eer jongen uit 1(oeweit -
Miranda kan ze latet allemaal aanwijzen; een ex-r,,tiendje zou deel uitmakeo van de grocp.
-Alle voþnde keren ontvoercn ze Miranda onder be&eiging van een mes of vuurwapen uit
haat oudetlijk huis, als de oudets niet thuis zijn. Ze wordt geblinddoekt en o¡tvoercl in een

Me¡cedes met donkere ¡amen, Na tien rninuten tot eeo kvârtier rijden wordt zij in een ì:ar-
dancing gebracht, waat zij onder bedreiging van messe[ en !-uurwâpens op een bed worclt
misbtuikt door venchllende volwassen kinde¡verkrachters. De ontvoe¡de¡s orwângen vall
de verk¡achters geld of hatddrugs. Doodsbang voor de Marokkaanse bende vlucht dc
twaallarige op zekete dag naar Âmsterdam.

Op haar kinderkamet vinden de ouders onderûssen papieren waarin Mfuarida de gruvc-
Jìjkheden beschrijft. Als ze na vijf dagen uit Amsterdam is retuggekeerd, verteh ze het hclc
vethaal aa¡ haar oudets. De ouders, van rvie de moedet vetkzaam is in de jeugdhulpvcrlc.
mng, geloven hun dochter onvoor-waa¡deììjk. In mei 2002 doen zij vergeefs aangifte bij clc

politie. Mitznda schrijft ou een nristdik verslag van de gebeurtenissen, erì een fwecdc cn
derde aangifte voþn. Het politieorderzoek komt maa! traag op garig en e.r worclcn ¡jccrì
arestaties vericht. De vader raakt overspannen en komt werkloos thuis ¡e zìtte., þIirrntltr
en haar ouders worden - ondanks poJitiebewaking - bedreigd, en de dadets lopcn intinrider.
rend door de straat. Ten eiode raad besluit de familie het huis re koop re zetten. pts ltls 1)¿

Telegraafverslag doer vân de misstander, lijkt de politie bereid een techcrchcreun rc rorm*
ten. De thetapeute van Miranda verklaút dat er ,zeker nóg twee meisjes, slîchtoflcl rljll
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van de Marokkâanse vefkrachtersberde. De Asser gemeentepolitiek rooût zich vefont_
waardigd over de gang van zaken. Een maaod na het artike t itt De Telegra4,na gtondig en
uitgebreid politieonderzoek, oo¡deelt het Openbaar Minisre¡ie re _A.ssen dat het hiet gaatom een 'niet geloofivaardige aangifie,. Miønda en haa¡ oude¡s krijgen hulpvedening
aaogeboden.la

Dat de zogenaamde allochtone .dade¡s, _ immers geidentificeetd en voorgesteld als io een
geblindeerde Metcedes ronddjdende en gewapende verktachters, pooìers en drugsge_
bruikers - na de aangifies huo afkeuring kenbaar hebben gema akt,raai ztch achtetafbezie¡
goed indenken.

Op discussiegtoepen op intemet bleek het verhaal vao Miraûda _ voor haar ontmaskedng
- koien op de molen van mensen met een racistisch of op z,n mirst zwatgallig wereld_
beeld: het zie-je-u'er-die-Marokkanen zijn-nier-te-vertrouw€n was niet vâ,' de rucht, Niet_
temr¡ merkten sommigen reeds inconsistenties in het vethaal. Hoe heeft dit zestien m¿an_
den taog twintig keet kunnen gebeuren zonder dat de oudets of de omge¡¡irg iets gemerkt
hebben? Hoe zijn de daders telkens binnengekom en? Zotgzame o,:dL zouden iets ge_
merkt hebbea, en er op toe hebbeo gezien dat hun dochte¡ nooit meer aneen thuis rvas. E¡zlÈen meer mconsistendes in het verhaal, dat bovendien een hoog ,handel-io_blanke_
slavinneri'-geharte heefq ar veer ranger bekend uit de ,"g"rr. M"u, to"rrL¡anda eenmaar in
haar eigen verhaal verstrikt was getaakt, wu. 

", 
g".r, _"g ,"-g _""r.

Noch in de Nijmeegse, ooch i¡ de Asset zaak is in de opeibaarheia gekomen waarom de
melsjes een detgeìijk verhaal precies hebben v€fterd. Er raten zich veisch rende redenen
bedeûken voo¡ MLanda,s ve¡halen zoals: het rechtvaardigen va¡ schoolverzuim en slech¡ecijfen in de bmgklas, een alibi voor een escapade naar _Amsterdam, het verdoezelen van
omgang met een ouder allochtoon v¡iendje, spijt van een telatie die te ver is gegaan, vraa!of het forceten van een relatieb¡euk. ln hoevere eea psychische sroomis eea rol heefr ge
speld. is onbekend. Naar l\túanda,s
de media zwiigen etover. 

ware moíeven en geestesgesteldheid bÌijfr het gissen -
Dat het 'sce¡¡a¡io, voot het verhaal als het ware in de lucht hing en ,besmetteJijk, 

was, bleek
begin oktober, toefl âargifte gedaan werd .,ur, 

""n 
gro"prrr"ik 

"chtirig 
1n het Grcningse

Hoogezand, in de overwegend allochtone atbeiderswijk Go¡echt. Het ãeruenjatþ .Artilli_
aanse meisje Tathnoeska Edwa¡ds zou zijn vetktacht door acht Turkse ;orgens, waarna
dezen het huis i¡¡ btand hebben gestoken. Op 4 oktober 2002 srâat er een foto van her uit
gebrande huis op de voorpagina va nhet Aþenux Dagbtad - t¡ het NIIC Har¿lel¡blad staat,s
âvonds een andere foto vao dezelfde fo togî^àf op p^gllla 3. RTV-Noord besteedt ook aan
dacht aan de gebeutenissen, en laât de moeder vâtr het slachtoffer aan het woo¡d. Het is
wederom D¿ Telegmal úe op zaterdag 5 okrober 2002 r:itgebreid, eo mer foto,s van her
slachtoffe¡ en haat oudets, bij de zaak stilstaat. van meet af aan draagt het telaas van Tath_
noeska onduidelijke eo complicerende elementen in zich, en het .,e]haal wordr nog eens
vetroebeld doordat andere betrokkenen met afvzijkende lezingen komen.
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Op dinsdag 1 oktober, zo ver¡elt Tathnoeska, werd ze fießend vân schoor nlrtr trrrn rrr¡¡,
sloter door een groepje onbekende (allochtone, Tutkse?) jongens. Ze becìr.cigclcn h:rrrr t,n
zeiden namens haar Marokkaanse buu¡man rc spreken: Tathnoeska mocht zich nio rrrcr,r.
bemoeien me¡ de buurman (met wie ze regelmatig tuzie had) en moesr uir cìc brrLrr,t blijvc.l
vao haa¡ Ma¡okkaanse ex-vriendje Sald. De jongens dreigden hun oudere brocrs r¡çl¡tcr,
ha t 

^ 
n te sturen. Vewoþns kteeg Tathnoeska een klap en mocht doorrij<1cn. Zc gll.

thuis aan dat ze de voþnde dag niet naat schoàr dudde eo haa¡ moede¡ merdcre haar zicr<:

Toen ik de voþende dag was ziek gemeld en mijn oude¡s naar hun werk wâren, hooftlc
ik de bel. Het was Gregory, een jongen uir Groningen die ik wel ken en die zegt dllt hij
Turks is. tlij woeg of ik alleeo thuis .wâs. Toer ik ja zei, gtng hr1 in de opening van cÌc
schuurdeur srâar. Ik zèi: Ga alsþblieft weg, vr'ânt ik befl alleen. Hij glng. lk ben terug
naar binnen gegaan, was moe en ben in slaap gevallen in de woonkamei. Even lâter \rcr(l
ik wakker v¿n de dichtslaande schuutdeut en gestommel io de keuken. tk dacht dat hct
mijn neele was. 1...]
Opeens wetd ik vasçpakt. Om me heen storrden acht jongens met bivâkmutsen op cn
handschoenen aa¡. Ze hadd.e¡ dwe metkkleding aân. Twee van hen droegen een roclc
overall. Ik kreeg klappen in mijn gezicht en wetd uiçscholden omdat ik geen seks mct
hen wilde. Ze zo¡de¡ m\¡ vaðer doodmaken, mijn moeder doodmaken, mrjn ex_vriencl
doodmaken. Ze spraken niet eens goed Nededands. Ze begonnen te stoteren.

Dat het om Turkeo zort gaan, zoals de politie donderdag bevestigde, dudr Ta¡hnoeska niet
te be'¡/erer:

Ik weet dat eigenlijk niet. Het was een nat taakle, Het konden net zo goed Marokkancn
ofanderen zijn. lk kan die talen nier uit elkaat houden, L..l
Ze bonden rnijn handen samen en gingen nu- bo.,"o.n na¡¡ de keuken. \xrat z,e <la¡t
moesten, vzeet ik ûiet. Ze zijn l^r\g bove¡ gerveesl Op een gegeven moment hoofde¡ì zo
aan het getik op het laminaat dar ik aan het kruipen was. Ze kwamen temg en bonclcn
mijn voeten vâst. Om me stil te houden, hielden ze een mes tegen mijn kuit en latcr plal<"
teÍ ze t^pe op mijn mond. Dat gebeurde nadat ze me hadden gedwoogen een pilÌctjc Lc
slikken. Met een schaa¡ werd mijn broek gescheutd. Ze dwongen me ¡ot set<s. Allc acht:
hebben ze me ve¡k¡acht. Ik weet nog dat ze uiteindelijk mijn Nike_broek in de fili zcttcn
en in de gang gooiden. Daâina raakte ik buirer bewustzijfl.

Tetwijl het huis van bionen compleer uitbrandde - het interieü en de muren van <rc brrrq"
denverdieping zijn totaal verkoold - ontkwam het meisje temauu/emood aâo clc vulluzëc::
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ll{ wtlt(l ()l) cco ¡{cßcvcn rnomeltt wâkkef vâri het gekrijs van mijn wiendin en buurmeisje
l{lut(, Z0 rlrncìo op <ìe schuurdeur, maar die hadden ze op slot gedaan. Ze is omgelo_
r)qrì rirt (ì( ruincleur aan de andere kant van het huis, die nog openstond na de vrucht
vlu clic jongens. Ze hielp mij uir het huis. Als ik niet wakker w¿s geworden, had ik het
wtuusclijllijk niet overleefd.

"flthnoeska vindt het ûeemd dat ze wâkket werd met een slipje en eeo topje aan en dat het
touw en het tape waren verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze mij een beetje aangekleed
om sporen te wissen. De steteo met mijo nieuwe cd stond ook nog hard aan, waarschijnlijk
om de herrie te vetbloeme¡.,íS

uiteindelijk vl'cht Tathnoeska naar haar oom Mou, die twee huize¡r verder woont. politie
ardveett, de brandweet blust de woning, en een ambulaoce brengt Tatbnoeska naat het
zrekenluis voor ondezoek. Laæt gaøt Tathnoeska en haar ouders (vadet rs dakdekker en
moedet we¡kt in de kioderopvang) naa¡ een onde¡duikad¡es. De Tu¡kse gemeenschap in
Hoogezand is geschokt door de gebeuftedssen, efl ei ontstâat grote or¡rst over de be_
schuldigingen. vetder Lan men ách, zekel gezien de grote sociale cont¡ore, niet voorstellen
dar de daders lokale -futkse 

iongens zijn geweesr.

Âan de hele affaite lijken etnische spanningen ten gondslag te liggen, maat de onwede
zwalkt een beetje van de ene .suspecte, mediteffâre groep naar de andere: Marokkaanse
buurman, Marokkaanse ex-wiend, allochtone jongens, Turkse verkrachters. Het Ìijkt \.,e1
één pot oat (lrun talen zijn ook al niet uit elkaar te houden). D e Telegracfbesluit met de vast^
stelling

Âl met al lijkt het drama alles te makeq te hebben met een gecompliceetde sftaatvete tus-
seo de A¡tilliaa¡se familie en een Marokkaans gezin. ,Het b¡oeit al een rridie in deze
stta t'> zegt oom Mou. ,Er is regelmatig ruzie ontsaan. Tathnoeska maakte de wiendin
van onze Marokkâânse buuman laatst uit voor fotte vis. De fuzies worden uitgepraat,
maar laaien ook .¡,,eer op.,16

Vader Jimmy Edwards beklaagt zich et Iatet over dat burgemeester Mijam Salet van
Hoogezald liever een petsconfetentie geeft voor de verontn¡ste Turkse gemeenschap, dan
de geftoffen famìlie komt bijstaan. Meneer Edwards meent qVe urotden ge,¡/oon 1n de put
gegooid. Maat s'ij zijn ook mensen. ìØij hebben ook de Nededandse Datrooaltteir.,l? Hoe
begrijpelijk een detgelijke emotionele uitspraak op dat moment ook is, het Jijkt wel alsof
hiet een ernische competitie meespeelt.

Het relaas vân TatÀooeska bevat meerdere onwaarschijnlijkheden en incoûsistenties: een
Tutkse jongen die Gregory heer, de jongens die geptepareerd mer bivakmutsen en hând_
schoenen ineeûs binnenstaao, het snijden io de kuit om het meisje stil te maken, het onder_

1.04

goed dat het meisje ioeens weer aanheeft, de verdwijning van rouw er tâpe... Cudeus was

ook dât het meisje vóór zaætdag 5 oktober emotioneel te labiel zou zijn voot politievet

hoot, mâd \¡/el iÂ st¿at was een groot inter\/i ew te geven voot De Telegraaf.

Alles v'otdt nog meet gecompÌiceerd door getuchten in de media. In de kranten wordt
door omstandets bewee¡d dat de Turkse jotgens nalkers droegen, en dât het meisie met

geboøden hander naat buiten was gekomen. De daders zouden Tathnoeska \¡/illen afhouden

vârì omgâng met eeÍ grlep M^tokk^ îse jongens. In de straat gmt het gerucht dat eeû buur-
\ûouw hyee uar ¿le Tøk¡e dader¡ heeft herkend. ln plaats van een Marokkaans ex-l'riendje

wordt ook wel gesproken var ee¡ Iøkee¡ ex-vriendje uit Groningen, dât het niet kon ver-

kroppen dat het slachtoffer verkering kreeg met een Marokkaanse jongen. Er gaan geruch-

ten dat Tathnoeska vaak tpibeÌde, en zelfs dat ze aørr ltaat verwonditget be4teket wal In de

pers verschijnen echter spoedig ook berichte¡ va¡ omwonenden, die denken dat Tathnoes-

ka het verhaal heeft ueraonøeø'vaowege ptoblemen io de familie- en vriendenking'.18
Na uitgebreid technisch, medisch en buurtonderzoek en verhoren meldt de politie op 11

okrober dat het meisje de verktachtingen verzonnen heeft. Op 8 novembe¡ 2002 wordt
bekend dat Tathnoeska zelf de bant in de woorikamer in brand had gestoken. Toen ze de

btand niet meer oûder controle kreeg, besloot ze het verkrachtingsverhaal te vertellen

(<ennelijk primair om strâf te ondopen). In februati 2003 eist de officier van justitie in
Gtoningeo een rve¡kstraf van vijftig uur ea vijf maanden voorwaatdeììjke jeugddetentie

tegen Tatlaoeska. Daatnaast wotdt hulpvetlening il het vooruitzicht gesteld.lg

Een verkrachtingsscenario uit de media was voorhanden, en in combi¡atie met kenneLijke

onenigheid met andere emische gtoepen in de omgeving lag het alibi voor de zelfgesrichte

bra¡d voot het grijpen. De ptecieze motieven zijn wederom niet bekend. Iùüas het een

scbreeuw om aandacht dat het meisje zich io een slachtofferol ma¡oeuvree¡de? \X/as het

een wraakoefening? Of schoof ze met het verhaal loute¡ de schuÌd voot de brand van zich
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Specialist zedenzaken John Staps verklâarde in een intewicry dat zo'n I tot 10 procent van

de zedenzaken na politieonderzoek niet waâr blijkt;

105



AIs meisjes zich een verhaal over een reële groepsverkrachting toe-eigenen als<¡f hcn lrcl-

zelfde of iets dergelijks is overkomen, dan noemen we dãt protl-aJtel¡ia& eer srcrk vcrlìlrl
wordt een peßooûIijk ewatingsverhaal. Een soortgeìijk geval y^Í þr0t0-0rte Jht l(ctìllclt wc

nog van de joodse acteur Jules C¡oiset uit 1987. In.een pedode dat de gemoederen htxrrl

opLieper in eer ântisemitisme-discussie, en er volop verhaleir voothanden wa¡erÌ ovcu o!Ìt,
voeringen en extreem-rechts geweld, verstuurde de acteu¡ extteem-rechtse dreigbdeven trit

naam vân het 'Nededands Fascisrisch Jongerer Front' en zette hij ziin etgen onrvoeting in

scène. Om dâârmee lettediik uit te beelden dat het he¡levend antisemitisme een bewczcll

zaak is (Heumakets 2000).

Slachtoffets kunnen op onze sympathie rekenen, en hebbe¡ in pdncipe geen schuìd. De

voo¡beelden van her to€-eigenen van geweldsscenado's zijn gemakkelijk uit te breiden.2l ln
1995 vertelt de elflarige jongen Donny door een Gtoniagse jeugdbende in btand te zijn
gestoken. In wetkelijkheid had de jongen zelf een ongeluk gehad roen hij mer r,.uur speelde,

en was hij bang voor een pak slaag van zijn oudets. Het incideot en de navoþnde veroot-

waatdiging hadden overþens ook een po sittef efîect, zoùs de Volk¡þ.ratt meldt:

Niet alleeo de politie, maar nagenoeg de gehele Nede¡landse media, werden vanwege de

v¡eedheid en de ernst van het 'mis&ijf op het verkeerde been gezet. Een golf van more-

le verontwaatdiging vond zijn weg doot de wijk Beijum waar het incident zou hebbeo

plaatsgehad. Het nepiacident lichtte het deksel van een ketel vol frust¡aties vaJÌ be\r¡onefs

gedwende een lange, hete zomet.

Bevone¡s van de straten Fultsemaheetd en Jentsemaheerd kwamen op eer buurt-

bijeenkomst tot de voþnde opsomming van ovedast lawaaitereut, brandstichtiog, dief-

stal, mishandeling, âþersing, vernielingen en intimidetend, agressief gedrag. Het incidenr

met Donny q/as weliswââr veÌzorfleû maar zou wel dege$k kunnen zijn gebeurd in dezc
')t

verloederde bùurt.--

Exempelfunctie en het beeld van de 'Ander'
Ook al was het verhaal van Donny niet waar, de buurtbewoners hebben het in elk gcvtl
ervâren âls een verhaal met een hoog exemp.larisch gehalte. Het is een goed voorbeclcl van

hoe het er in de beìeving van mensen aari toegaat in de buurt. Stephari Sandets schrccf ct
het voþnde over: 'in detgeìijke gevallen ldeeft er iets onpersoonlijks aan het lcctl, ictli

voorbeeldigs et aþneeø saciohgiscÌt, alsof de daders er van meet af aan rekening mcc hcbbcn

gehouden dat de mo¡aal van het verhaal ondubbelzinnig mo est wezed,23 Overigcns licet,tt

het verhaal van het in btand sleken ook ¡egelmatig terr-rg. In 1997 zouden twec jongcn$ cert

negenjarþ jongetje in Dieren irt brand hebben gesroken, een kaaþschoren jongcn zorr in
1,997 hetzelîde hebben gedaan bij de el$arige Maikel uit Veldhoven, in hetzeìfcìc jnnr rvrrel

ook een twaalflarþ jongen uir Heusden het slachroffet, en tvee gabbcrs zouclcn in l0glì

Il.t krnrt 1,,,1 v.or dar jongeren met een verzinsel een andet probleem w ren bedekken.
l)r( l<rn glnn om cen ongewenste zwaogetschap, of geslachtsziekte, het vedies van hun
rrrang<lclijl<hcicl, of omdat ze te laat thuis wateo.,Je zlLet dat ze zìch baseren op verhaleo in
rlc rnccìia. Daardoo¡ zijn het soms exreme misdrijven, als gtoepsvetkrachtingeo. Begij_
pclijl<, want een gewofle verkrachting kom¡ al niet eens meer io de krarit.,Het ziin
meestal meisjes die dit doen (pels 2002).

Staps benadrukr de noodzaak om kritisch naat het ve¡haal te kijken: ,Het gebruik van
bljnddoekeo bij de misdaad of een vaag sþalement van de dade¡ kunneo aanwrlziogen
zljn' Qels 2002) .

E¡ kunnen ve¡schillende motieven zijn voor een valse aangifte van seksueel misbmik. Naast
de zojuist genoemde voorbeelden ook wtaak of jaloezie (vooral bij echtscheidingen), spijt
vaû toegestare seks, of een alibi om overspel te verhuller. Met een beschuldiging van ver_
krachring kan men de schuld bij een ander leggen en buitea zichzelf plaatsen. Als een kind
tegen de oudets liegt over eeri verktachtìng, overziet het vaak de gevolgen ruet, Op zeker
moment kan het kind niet meer terugkabbelen en volgr et een aangrfte, met alle vewelende
gevoþn van dien.2o

Copyca t-gedtag en ptoto-os tension
lle kunnen vasrstellen dat de wetkelijkheid van de gtoepsvetkrachting in ì(/estetpârk aân_
leiding heeft gegeven tot een verhââl in de media dat onde¡ mense¡r is gaan tondzingen.
Het verhaal is schokkeod, maat sluit voor veel mensen naadloos aan bij de negatieve be_
tichtgeviog over criminele gtoepen allochtone jongeren in het aìgemeen. I)e mediaophef
c¡eëe¡t weer nieuwe verhalen. Het gmwelscenario ligt klaar om vervolgens _ in het tijdsbe_
stek vâû enkele maanden - door dtie pubermeisies te v¡orden hergebruikt en aangedikt.
Het lijkt srerk op het bekende Øþùtt-gedt^g ()êgh 1995:245_246; vgÌ. ook Fine & Tumer
2001,:200), waatbrj mediaverhale¡ aanleiding kunnen zijn voor vergelijkbare gebeutrenissen
(in 1997 kende Nededand i¡ ko¡r bestek een golfvan vaders die hun kinderen om her leven
brachten; Riemetsma 2002), lHet coþJrat-gedng heef¡ nier alleen het koprèren van daden,
maar ook van verhalen tot gevolg. De werke).ijkheid geeft dus aanleidinE voor ¡teu$¡e vet_
halen, maar in de belewing van de atgeloze k¡antenleze¡ en oms¡rnde.s ,.orden de ve¡halen
(al is her maat voor even) ook weer gtuwelijke werkeüjkheid.
!Øe bevinden ons met verhalen in het dagelijkse leven veel vaket in een schemerzone dan
we denken. Een verhaal ka¡¡ waar ftt. De v/aafheid kâ¡ een beetje opgerekt vrotden. De
feiten kunnen gefiltetd of gekleutd wotden weergegeven. Feit"r, t,rnrr.r, g"morripuleerd zijn
en ptopaganda blijken. Verhaleri en feiten kunnen nagespeeld wo¡den. Een verhaal kan een
broodje aap zijn, maat een broodje aap kan ook wetkelijkheid \¡/orden. Een verhaal kan een
gerucht zijfl, een roddel, een leugen... Larg fliet alles is conuoleerbaar, en veel menserì se-
loven vooøl wøc ¿e wi//ez geloven.
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de vlam in een achtjarþ jongetje uit Hadingen hebben gezet. In alle gevallén moesten de
ve¡halen het spelen met r,-uut vetheimelijken.24

In andete gevallen Jigt het øcismesceûa¡io voor het griipen. In 1995 deed een zeventienja
rig Turks meisje in Tilburg aangifre vao mishandeling doot twee skinheads: ze hadden ha¡t
urtgescholden voor '¡,-uile Turk' en haar onder meer met een krauwhamer vari haâ_t fiets
geslagen. Later bleek het meisje het ve¡haal te hebben verzonnen en deels in scène te heb-
ber' gezet, om te ku¡rnen rechtyaardigen waarom ze te laat thuis was.25 Eerder in 1995 ver-
klaarde een 53-jatige Iraaose vluchteling te zijn gemolesteetd in Zoete¡mee¡ doo¡ drie skin_
heads i¡ een v¡itte bestelbus, die vewoþns een hakentruis in zijn voorhoofd bandme¡k-
ten. Late¡ rezen er etnstige twijfels bij zijn verhaal, en begon de politie te vermoeden dar de
man het btandmerk 6tj zichzelf had, rangebtacht.2o Zulke verhalen en .feiten, zijn exempla
bij uitsrek die waarschuwen voor het racistische gewerd van braûke rechts-exÍemistische
mânflen.

In 1996 doet een achttienjatige Rotterdamse scholiere aangifre van een ontvoering in een
witte bestelbus (wirte bestelbusjes ì¡/orden iri vethalen regelmaúg bevolkt door enge mân_
nenl); een kidnap die nooit opgehelderd is, afgezien dan van het feit da¡ haat relaas gtote
oveteenkomsten vertoont met de plot va t de tomat Het goøtÌet ei va¡-Íjm K¡abl¿ê.z7
In 2001 deed de 53-jarige joodse hoogleraat l(almann, woonachtig in Den iFraag aøng1fte
omdat hij maandenlang geterroriseerd en mishandeld zou zijn door een gtoep van twintig à
dettig Marokkaanse jongeren in de Schilderswijk. Naar eigen zeggen werd hij bespuugd,
urçscholden en geslagen en had hij baks¡enen door de ruiten gekregen. Ook nadat hij
politiebescherming had gektegeo, bleken de mishandelìngen door te gaan. Dâders die v/er_
den aangewezen, hadden een sluirerìd âlibi. De politie verklaa¡de latet omzichtig dat de
werkelijkheidsbeleving van de professot niet overeenkwam met die van de politie.2s Het
slachtoffetschap zat hem - zo lijkt het - vooral tussen de ore¡ , en met de z:v¡aax 

^ãnsezetteverhaalscenario's vroeg de man kennelijk om aandacht.
In veel ware, halfrvare en ofl\¡/âre verhalen staât de âûgst voor de ,À,ndet, centaal @,llis
2001;47-48; vgl. ook Fine & Turnet 2001). Het wanrrouven jegens de ,Ander, is een uni-
vetsele menselijke eiçnschap, een evolurionair ingebakken - maar lang niet altijd noodza
kelijke - ovetlevingsstrategie. De argw^ fi ten Ãanzier. v^n de .Andet, is van alle tijden ea
alle culturen. De 'A¡der' is anders op basis van categodeën als cu.ltuur, poJitiek, religie, ge_
aatdheid en e¡niciteit. In het antieke Rome was het op zeker moment de gtoeiende gtoep
christenen die a.ls een bedreigiog werd ewafen, eû waarove¡ kwaadaatdige verhalen de ron_
de deden ovet rituele babymootden en orgiën. In de Middeleeuwen circuleetden soortgelij-
ke vethalen over de joden @l1is 2001:46-57). In het recente Hollandse vededen we¡den
weer andere subcultu¡en en emische mirìderheden mel vrees bezien. In de btoodje-
aapverhalen die ik in mijn jeugd (aten zeventig) hoorde (en toen voor waar aannam), fìgu_
¡eetden als gevaadijke ltnder' onde¡ meet de motortijder, de neger en de homo. Nadien
kwamen de punker en de skinhead, Na 11 seprember 2001 is de nâd¡rk vooral komen te
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liggen op de etnische en religieuze vefschillen: de lnder' is nu bovenal de allochroon, de

moslim.

Demonisering
De criminalisedng er demonisering van allochtonen en moslims is natuudijk allerminst

politiek cortect. Maar met verhalen mag je vaker zeggen wat rechtstreeks nict kan. I)e ve¡-

halen die i¡ feite bevestigen dat allochtoren crimi¡elen zijn en moslims tefforistcn, vinden

bij autochtone Nedetlanders m^ar 
^l 

Te gemakkelijk gehoor en geloof, en getuigen van la-

tente emische en reJigieuze ,rooroordelen.29 Het ¡¡¡ereldnieuws voedr, zeker sinds 11 sep-

tembef, deze vooroordelen en gedachten nog eens. Het Midden-Oosteri is momentecl het

toneel van geweld. Moslims komen wereldwijd vootal nog ifl het nieuws als stenen- of
bommeogooiende terroristen. In Nededand vieÌ Pim Fortuyns meedogenloze oo¡deel over

de islam als eeo 'achterlijke cultuur' ook al tijdelijk bij velen in vruchtba¡e bodem. Bcricht-

geving over soms dodelijke gevallen van 'zinloos geweld' waarbij jonge Marokkanen be-

ttokkeo zijn (in 2002 René Steegmâns in Venlo, in 2003 Anja Joos ir Amstetdam), is in-
middels in hoge mate bepalend gewotden voor de Nederlandse beeldvorming ten aanzien

van andere etnische groepen in de samenleving, Positieve berichtgeving ovet moslims of
allochtonen is in de afgelopen tijd vet te zoeken,

Daatmee is een geduchte voedingsbodem gelegd voor gettchtet et wbaø legeølr Detgelijke

verhâlen imiteren soms het echte leven, of doen er nog een schepje bovenop. Ze kunnen

v¡orden verzon¡en om de eigen ançten ofwanen in te projecteten, om eigen falen of pro-

blemen te vetbetgen, of om andeten de schuld te geven. En de verhalen kunnen zich ver-

spteiden omdat ze lâtente âûgsteû petfect onder voorden brengen. De vetha-len kunnen

doot anderen vewolgeos weet als werkelijkheid, als nieuwsfeit, worden beleefd.

,\an het eind van 2002 circuleert er een getucht in Gent, vootal onder studentes. Het ge-

beu¡t's nachts ¡¡¡el dat een meisje tot staan wofdt gebracht door een groep allochtone jon-

gens. Zij geven ha¿r de keuze hrssen een groepsverkrâchting of de 'eaçlenlach'. AIs het

meisje zo naiefis om voor de ençlenlach te kiezen, worden haar mondhoeken van oor tot
oor opengesneden met eeû mes. Onderzoek van de polìtie van Gent heeft echtel geen cn-

kel resultâat: er zijn nooit aangiftes gedaan van een detgeÌijk voolval, en in ziekenhuizcn

zijn geen spoedopoames bekend. Nienemin zorgt het verhaal vân de engelenlach ook op

internetfota voor discussie. Op 5 decembe¡ sch¡ijft iemand: 'Ik vind het wel v¡eemd hool,

De politie zegt dat dit alleen maar een wban legend is. Maat hoe komt het dan dat ik ook nl

zulke vethalen gehoord heb vao mensen dicht in mijn omgeving? De moeder van iemand

die ik ken, werkt in eeû ziekerhuis in Brussel en zij heeft al zulke gevallen zien binncnl<c¡

men. Een meisje die vroeger op mijr middelbâre schooÌ zat heef¡ het op de merro mec¡Jc.

maakt. Ook in Kìnepolis Btussel hebben r,teemdelingen dit gedaan met een jooclsc jongen

(dus niet enkel meisjes).' Het gerucht is kennelijk heel hatdnekkig en vincfu mlal al tc glcLl¡1

gelooi Feit is dat eerder dat jaar het gerucht circuleetde in lwallonië. Het vcfhîfll ?oU d(ûr"



gehad, hebben ra orìderzoek nooit de be¡rokken petsonen gevoncìcn, nu,rt lrrlrlrrr \\'r,l

veel telefoontjes ontvangen vân verontruste burgefs.

Feit is, dat de bewuste ørban legerd ù brjna een eeuw oud is. Tijdens de Eerstc Wctcltlrror'

1og, in 1915, citculeetde het gerucht al in Engeland. Een Eogelse vetpleegster zou <l<xrt r,t,lt

daokbare gewonde Duitse officiet zijn gewaatschuwd voot een aanslag i¡ de l.,onck¡rtsc

metro (Hayrvatd 2002:19). Na de aanslagen op de Twin Towets en het Pentagon o¡r ll
september 2001 maakte ð.eze arbar legetd eeri' otgeketde nn¿ ú¿r,È doot. In de VS en ook in

Nededand gonsde het van de geruchten: de aanslagen waten al aangekondigd door ecn

dankbare Arabier, of nieuu¡e aanslagen wetden voorspeld, In de -{msterdamse metro zolr

een Arabier zijn portemonnee zijn vedoren. Een v¡ouw die de beu¡s aan hem teruggaf,

keeg van de maî te hoten dat ze op een bepaalde darum niet naa¡ London moest gaan,

omdar er een grote aanslag gepleegd rou *od"n.32
Het is duidetijk dat de gevreesde 'A¡der' in het vethaal op de golven van de tijdgeest met

gemak meeverandet was de vijand voorheen de Duitser, nu is het de (exffemistische) mos-

111m. De urbaø legerd van de ketstma¡ktter¡eut appelleert sterk aan lateflte gevoelens vân on-

behagen en paraooia ten aa¡ite¡ va¡ moslìms: ze itln order or's et ze i1t tegen ons, is de

ondediggende gedachte. Het vethaaÌ over een aanstaande aanslag op een kentmarkt heefr

bovendien een grote s;nnboolwaatde. Het toont op een na¡tatieve maniet aan dat moslim-

terroristen het voorzien hebben op onze westerse welvaart en onze christeìijke wottels.

Niet alleen Pim Fottuyn heeft te klagen gehad over demoniseting - het verhaalonderzoek

tooot ten aanzien varr allochtonen, en in het bijzonder van moslims, een toenemende de-

monisering. De allochtooq en de moslim (in Nederland niet zelden als 'één pot nat' be-

schouwd) worden in vethalen steeds vake¡ geporttetteerd als de gevaarìijke 'anderen': de

onbettouwbare buitenstaandets, de gewelddadigen, de terroristen, de criminelen.

Conclusie
lJle kunnen vaststellen dat er in de dagelijkse vertelcultuur - waarbinoen de media een be-

langrijke en soms doorslaggevende rol spelen - vaak sprake is van een (ingewikkelde) inret-

fe¡entie tussen vethaal en werkelijLheid, tussen fictie en waatheid. Stetke vethalen kunnen

soms een enorme impact hebben op de wetkelijkheidsbeleving en kunnen een baromelet

zijn voor het maatschappelijke klimaat. Vooi volkskundigen is de vraag naar de beleving

intetessaote¡ dan de absolute wazrheidsvtaag: waarom beleven mensen bepaalde verhalcn

als waa¡? Dé absolute waatheid bestaat immers niet - waatheid is een kwestie ven conccp-

úe. q$üa¡e verhalen' passen in je persoonlijke belevingswereld, of ze nu objectief waat zijn

ofniet.
Ve¡der hebben we kunnen vaststellen dat niet alleen verhalen het echte leven irnitclctt,

maat ook omgekeerd dât het echte leven verhalen imiteett. \tr(/e vertell€n, horen, zieû ctr

Iezen sagen, maar we geloven, spelen, beleven en .leven sagen ook weer. Voor clit hrttstc itl

o¡teniot ee¡ bt¡¡il<baar begrip. Voot een bepaald t¡pe verhaler is de term þrut0-0r1ú tillt v',ttl

Ir

vóó¡ in 2000 al in Frankrijk opgedoken zijn. Een meisje in Bresr zou het.verreld hebbeo,

om te kunnen rechffaardigen waatom ze te laa¡ druis wasl Het vethaal is echter nog ouder:

vanaf de jaten vijftþ circuleetden soorçlijke geruchren al in Engelaod ovet bendes in
Glasgow en over Chelsea-supporters. En het getucht is nog aÌtijd niet tot staan gebtacht,

waot in september 2003 dook her vethaal ook ìn Nededand op: in de Leidse Haademmer

sttaat zou een jongensbende eenzame vrouwelijke passanren de keuze geven tusseri groeps-

seks of een srziley In oktobet 2003 was Zaltl:,ommel aan de beurt: Matokkaanse jongens

zouden een Nedetlands meisje van een woonwagenkâmp een lach hebben bezorgd door
haat mondhoeken uit te snijden.30 lnternetforâ geven een beeld hoe het verhaal zich als een

olievlek ove¡ Nede¡land vetspteidt. Volgens de verhalen zijn de gebeurtenissen voorgeval-

Ien in Helmond, Roosendaal, Betgen op Zoom, Tilburg, Halsteren, Monstet, Naaldwijk, ,s-

Gravenzande, Honselersdijk, Rotterdam, Maatdingen, Den Haag, Utrecht, Houten, Ämers-
foort, Enschede, Groningen...

Een a¡dete urban legend met een negatieve boodschap ovef moslims bereik¡e Nede¡land in
december 2002, ln een column in de Haagtche Cottranf doet Peter van de¡ Hoest op 17 de-

cember vetslâg vâr een aankondiging van kerstmarkitereur, en hij is et heilig van ovetuigd
dat het verhaal -¡,aar is: hij kent de bettokken dames immers persoonlijk.3l Begin decembet
gaan de twee dames met een touringcâf de grens ove! om te wi¡kelen i¡r het Duitse Obe¡-
hausen. In het wi¡kelcentrum stuiten ze plots op een vedâten tâs, wâar een kapitaal aat
,\me¡ikaanse dollars in blijkr te zitterì: minstens 100.000 dollar. Juist als ze besluiren om
met de tas naat de politie te gaan, meldt zich een zenuwachtige, Arabisch uitziende mari.

Hij is een tas kwijt, ea als hij een accu¡are beschdjving ervan geeft, besluiten de dames om
hem de tas terug te geven. De man is doþlukkig en wil de dames meenemcn ûaar een lu-
weLie!, wâât ze iets mogen uitkiezen, De dames weigeren dit, waatop de man zegt ,Ik wil u
toch ìets gevenl Daarom zeg ik u: kom hier vóór kerst nie¡ meet tetug. U moet me beloven,

doe dat ûiet!'En dan maak¡ de man zich uit de voeten. Her begint tot de twee \,'rouwen

door te dringen, dat er een terrotistische aanslag in voorbereiding is, en ze doen aângifte bij
de Duitse politie. Eenmaal thuisgekomen melden ze her incident ook bij de rouropemto¡
die meteen besluit om alle trips naar Obethausen te anrìuleren. Tot slot vefielt de columnist
dat de dames betouwbare info¡mattet it1rr, en dat ze de schrik van hun leven nog altijd
niet te boven zijn.

Het ke¡stmatkt¡ereuwethaal circuleerde al wat langer, niet alleen ovet de gtens in Obet
hausen en andete winkelcentra in het Ruhrgebied, maat ook in Limbutg, en dan met name

ovei: de kerstmarkten ifl MaasÍicht, Sittatd en Heeden. In de Limburgse versies van het
vethaa-l vindt een \'rouw doorgaans een beurs vol euro's op straat. Daþlzd De L)nbøger
meldt dat de kerstmatkt lwinterland op het Vrijrhof in Maastrichr doot de hardnekkige ge-

ruchten eoige djd toch minder d¡uk bezocht is geweest. Eo Milor Reizen in Rotrerdam
heeft op basis van het vethaal daadwerkelijk enkele winkeJreisjes nâd Obefhausen ver-
plaatst naar Düsseldorf. De Duitse en de Nederlandse polirie hebben nooit eeo aangifte
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nut mensen vertellen sagen of sage_achtiç verhalen alsof ze et zelf bij beuokken zijn ge_
veest - omdat ze dat zelf gelawt, zelf ai//ø geloven of omdat ze ,¡Ìlllen d^t anlele,t d^t gelo_
ven. Dat geldt zowel voor Jules Croiset, voot yolanda uit Epe, voor de l(oeweitse oogge_
nrige van de bab¡.mootd, als voot Miranda uit Assen en Tathnoeska uit Hoogezand. In hun
vethaleo figureren, net a.ls in veel moderne sagenr de gevaadijke nnderen, die schuldig en
niet te vertfouwen zijn: rechrs-exttemisren, satanisten, kindedokkets, vijandige soldaten,
tacisten, maar de laatste tijd in toenemende mate allochtonen eû moslims. Ì)at is voor erno-
loçn een cultuteel en historisch gegeven, voor de media een reden tot voorzichtigheid en
terughoudendheid, en voor politiek en samenleving een bron van zorg. Nazorg zou de me_
dia overiçns sieren: slechts zeldeo krijgen stetke verhalen en sagen net zo promrnent een
toelichtend of rectificetend vewolg als ze in eerste instantie werden gepresenteerd.

Tot slot rog een journalisúeke .motaal van het verhaal,. Een .sagenchecket, 
bestaat niet.

Het zou ook niet zoiets zijn als een ,spellingschecker,, 
mâar eerder zoiets als een îi_

ruschecker'. Een goed computervirus (nieuw of gemuteerd) slaagt erin om de vituschecker
te omzeilen. De checker hobbelt nameJijk altijd achter de feiten aan en brengt alleen oude
bekeode virussen tot sraa¡. Ik bedoel dit als ffoost: journalisúeke vootzichtigheid is gebo_
den, maar ondanks dat zaÌ het gebeuren dat een journalist soms i¡ een sterk ve¡h aal tapt...
en dat is geen ulúeme schande.33
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Noten
1 Âldus geformuleerd op de wcbsite vârì John Lundberg: www.ostension.o¡g. Lùndberg geefr zelf her goc-

de'ooùeelð vaî o¡l¿uir¿ artìon: btj matkt ga-.dokels, en mââkt er een sport van om het geloof van an-
deren in boven oÊ buitenaatdse verkJarìngen te stimuteren. John speert dus verhalen na. rn feite l¡ehoort
zijr\ vetk rot áe þ¡ekda o.¡/ersil': hij haalt een grap uit op basis van bestaande ve¡halen, om het geloof vnn
anderen aa¡ te wakkeren (in eeo uirzcnding van Ne¡we¡k verktaa¡de hij op 1 jutì 2002: iAts merrsen o¡_
houden te geloven, dan stop ik met gâânctukels maken). Een deel van de getovers denht overigens clrrr
Joh,' de graancirkels ten oûechte claimt (.hij heefr ze niet écht zef gemââaÐ, en mcenr .leïhâtvc dnr cl
spt \çe ls \^î pnto-1Íer.tiori biiJoh: het persoonlìjk toe-eigenen van verhalen. Als ze de herkomst cwr.
ruet kerìnen, dân wofder gelovers bii Jobns zelfgemaakte cirkels het s,..chtofÍet v^î q,a¡¡-ortcts¡ont ¿o(*
de mens plâtgelegd grâ2n wordt op basis van bestââ¡de veïhâlerÌ aâ¡gezien voor bijvootbeclcl ccn bui.,
tenaardse boodschap.

2 zie de veronrschuldiging vaa de hoofdredactie in 'Mededeting aan d e Iezeß', in rr¿ vark¡krair v^t\ 23 ,o-
vember 1996. Zie ook a7olksktânr âcrie tegen de malaûde jounalist,, ìn Algr /ee,¡ D.!gblul,21 ñ)ycú\bct
1996.

3 Ze B¡¡¡n'¡a.nâ 1986:78 92, 1988:148-15ó, 1990:206 208,1994:340.1999:315-317.
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4 Ook in dit geval betrefr het een internationaâl bekende modeme sage: 'The Phântom Clowns'; zre Bftî-
wand 1994:101-104. Verder Hobbs & Co!õvell 2001 en over Oude Pekela de bijdraç van TjaÌling Beet
stra i¡ deze bundel.

5 Zre 'Roddels ¡reffen Efrc:\ng , irl AlÅnßen Dagbk4 11 juli 1998 en 'ceruchrensúoom plaagr Eftelirìg', ìn
Noanlhllk"d! Daebla¿, 11 j.rh 1998.

6 R. Edens: ' Zeg, heb je het ook al gehoorð?', in De Haagulte C,orrant,12 jult 2}l2;'Ontvoerìng bij Ikeâ
"broodje azp"' , ìn De Twerßcbe Ca"m"t Trbattiø, I oktober 2002.

7 äe hietover ook de bÌjdrage wan Burger in deze bunclel.

8 Ze: 'Gezin bestolen na valse uimodiging fi-show', n NIIC H¿ndebblad,30 december 1994; 'Familie
naar Sutpriseshow gelokt huis leeggetoofd', in Aþnun Dagbla¿,31 december 1994; lnb¡eke¡s lokken
bewoôefs weg met bezoek ââfl tv-sho.ü/, i^.1¿ Valkrkra"t,31 decembet 1994; Herlk vârr de1 Meyden:
Dieven loklen gezin nââr "Sùrpdsesho\:d', Henny Huisman vergoedt alles', n De T¿lqtaaÍ,37 ¿ecember
1994; 'Nijmeegse farni[e werwerkt klap "Surptiseshow"', in de Gel¡lerlanJer, 37 decembe¡ 1994; 'Daders
Su¡prise-Show inbraak gepakC, op Teletekst, 17 Íebruan 1995;'Duo bekent i¡braak na nep-uitnodigrng
Sùrpllse Sho'¡i, ii A¡geneen Dagblad, 18 Íebru n '1995; Nep-medewerkets tv-shcx gepakt', in Àþnun
Daþlad,10 mazn 1995. Verder nog Burger 2003:41, met latere navertellirgen van dit vefhaal.

9 De interna¡onale voÌksverhalencatalogus van Âârne & Thompson 1964 cÌassificeeft dir verhaaltlpe ,ls
AT -3(,\,Tl.e ntgof \blrrates.

10 Vertbrù\ & Medet 1995 en Medet & Venb¡ux 1996; een webversie van dir verhaal is te winden op rvw.w.
mcertens.nllmedewerkers/theo.meder/kunstgcbit.hrrnl.

11 Zie Vesterpark geschokt na verkachtingz, it Het Panal,19 rc,¡ember 2001 er Meer openheid in grote
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