
Nawoord

Over het beroep van de archeoloog wordt
wel gezegd dat hij het niet kan stellen zon-
der de hulp van enthousiaste amateur-ar-
cheologen. Er valt zoveeÌ te graven en te
ontdekÌen, dat de professional dat nooit al-
leen voor elkaar krijgt. Iets dergelijks geldt

ook voor het vak van de etnoloog ofvolks-
kundige: de hoeveelheid volksverhaìen in
heden en verleden is zo overweldigend, dat
de volksverhaaldeskundige ze onmogelijk al-
lemaal tegelljk kan documenteren en bestu-
deren. Hulp van bevÌogen amateurs, die een

bepaalde locatie of regio voor hun rekening
nemen, is steeds bijzonder welkom

Ruben Koman heeft zich in korte tijd ontw.ik-
keìd tot een vaardig verzamelaar van locale
verhalen. Hij heeft daarbij meer gedaan dan
louter de bekende verhalen weer uit andere

verhalenboekjes overcchrijven - want dat is
vaal( het grote manco bij lokale volksverhaal-
bundel{es. Een goede verz amelaar duikt voor
historische verhaÌen ook de archieven in, en
gaat voor contemporaine verhalen op bezoek

bij nog levende vertellers. Verder dient er

context-onderzoek gedaan te worden naar de

volksoverÌeveringen. En tenslotte moet de

verzameÌaar oog hebben voor de intematio-
nale volksverhaaltraditie. Al te gemakkelijk

worden verhalen als locale unica geduid, ter-
wijÌ ze - met kleine variaties - over de halve
wereld verteld blijken te worden.

Het Dordtse vezamelwerk heeft bijzondere
resultaten opgeleverd en ovenpant de nodige
eeuwen. Tot de oudste Gemraanse t¡adities
behoof de vertelstof uit het Nibelungen-com-
plex, waar in Nederland eigenlijk bitter weinig
van bewaa¡d is gebleven. Behalve dan de

avonturen van Brunbjlde, Ch¡hrhilde en

Siegfüed, welke laatste in het Merwedegebied

Sikko is gaan heten. Maar ook de hedendaagse

traditie is in deze burdel veftegenwoordigd
met ve¡halen over waamemingen vall ufo's.

De ufo past welbeschouwd in een lange tra-
ditie van waargenomen luchtverschijnselen.
Kometen, meteodeten en extreme weersom-
standigheden waren Vroeger veeh.uldig aan-
leiding tot verhaalvorming. Vooral omdat er

aan de gebeurtenissen een voorspellende be-
tekenis we¡d gegeven, in veel gevallen een

waarschuwend leken van God. Nog altijd
vallen er met zekere regelmaat enorme ha-
gelstenen uit de hemel. We ve¡bazen ons

elke keer weer over hun ornvang, maar zijn
tegeÌrwoordig wât minder geneigd om er een

teken van hogerhand in te zien. Niet zelden
werden in het verìeden echter afbeeldingen
en vormen in de hageÌstenen waargenomen,
zoals c¡ucifixen of (zoals in deze bundel
blijkt) doomenkronen.

Sagen over verborgen schatten en rusteloze
geesten hebben in Nederland al een eeuwen-
oude traditie. Vaak wordt de spokerij in ver-
band gebracht met de schat: de overleden ei-
genaar heeft geen rust voordat de schat
geyonden wordt en een goede bestemming
heeft gekregen. Dat zuÌke verhalen ook nu
nog verteld worden, getuigt het aargrijpende
verhaal over Schoontje Brâadbaart, de oude
joodse vrouw die in de Tweede Wereìdoorlog
haar kostbaarheden verstopte voordat ze

naar het vemietigingskamp werd afgevoerd.

Dergelijke oorlogsverhalen behoren overi-
gens ook tot ons collectieve erfgoed, en het
is belangrijk dat authentieke veftellingen als

die over Schoontje nu opgetekend worden,
want mondelinge vertellingen hebben rìiet
altijd het eeuwige leven.

Alhoewel veel volksverhalen een intematio-
naal ka¡akter hebben, eigenen we ons veel
vertellingen toe: we claimen bepaalde the-
ma's en we voegen er een couleur locale aan

toe. Wie het repertoire aan traditionele Ne-
derlandse vertellingen oveziet, onderkent
bepaalde eigenheden. 0nze traditioneÌe ver-
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halen gaan bijvoorbeeld.veelvuldig over
boeren en dominees, over koeien en schapen,
en over water, water en nog eens water...
Wât dit laâtste thema bet¡eft: de (intematio-
nale) volksverhaalcatalogi hebben \^¡el t)?e-
nummen voor verhalen over rivieren, scheep-

vaart, schipbreuken, dijkdoorbraken en

watersnoden, maar niet voldoende om in de

Nederlandse behoefte te voorz ien. Ik werd
hier weer eens mee geconÍÌonteerd toen ik de

verhalen van Ruben Koman wilde voozien
van t}?enummers. lk besloot om een nieuw

tjæenummer te veninnen om de ongeclassifi-
ceerde wate$nood-verhalen in onder te kun-
nen brengen (TM 2604: Wate6nood - overige
verhalen over oveßtromirìgen, slâchtoffers en

wonderbaarlijke reddingen). Ik verzon ook
een nummer om onze verhaÌen over het ko-
ningshuis mee te q¡peren (TM 2605: Vorsten-
huis: historische misseß). Koman memoree¡t
bijvoorbeeld verhalen ove¡ bastaardkinderen
van Prins Hendrik, maar iedere Nederlander
weet dat er nog veel meer van dergelljke
volkverhalen bestaan (of ze nu waar zijn of
niet). Ook voor de Dordtse Don Juan heb ik
maar een qæenummer aangemaakt (TM 8052:
Gigolo tart het gezag): niet dat het verhaal in
later tijd nu zo'n verspreiding heeft gekend,

maar een middeleeuwse klassieker is het wel.
Beter bekend is het verhaal over graaf Willem
III de Goede, die de baljuw bestraft omdat hlj
een boer had benadeeld (TM 2606: De recht-
vaardige rechter). In deze vertelling openbaart
zich een andere trek in het Nederlandse

volksverhaalrepertoire: we hebben het nogal
eens ove¡ l<lassenstrijd, rechwaardigheid en
gelrjl(l1erd...

ìk wil eìndigen met een verhaal - dar ik op
het punt van de pecunia aan de moderne tüd
heb aangepast. Ik weet niet of het verhaal
ooit in Dordrecht verteld is, maar het zou best
kunnen, want ook dit is weer een intematio-
naal bekend volksverhaal. Het geniet tegerì-

dat bepaalde vertelÌingen op schrift plots weer
in de mondelinge overlevering opduiken. In
mijn vak wordt dat 're-oralisatie' genoemd.

Er uas eens een boer, en die had uier schø-
pen gestolen. Hij werd echter betrapt en de

schapen werd.en in besløg genomen. De boer

moest terechtstean.

De boer ging naar een ãù)ocaat en zei tegen

hrm: "Ik heb uier schapen gestolen en dat is
uitgekomen- Ik moet uoorkomen. Wil jij me
uerdedigen?"
"Goed," zei de aduocaat: "Ik zal je rcrfudi-
gen, nrør dút gaat je wel 3OOO euro kosten."
"Mij best," zei de boer.

"Luister," zei de øduocaat ueroþens: Als je
stÍaks moet uoorþomen, dan moet je net
d.oen of je gek bent. AIs de rechter je wat
urøagt, dan zeg je 'Bèèlt!"'

"Goed," zei de boer.

Eenmaal in de rechtbanþ, stelde de rechter
hem een uraag.

"Bèèh!" zei de boer.

De rechter stelde hem ueer een ursag.
"Bèèh!" anhtoordde de boer.

En ook op een derd.e uraag antwoordde de

boer: "8èëh!"
De rechter raakte ervan ouertuigd dat de

bov gek was, en zodoende werd hij urijge-
sproken.

Toen de boer naør buitrn wandelde, kwam

de aù)ocøat achter hem aanloptn.
"Zo, nu ben je mij wel 30OO euro schuldig,"
zei de øduocøat.

"Bèèh!" zei de boer.

"Stommeling," zei de adrocaat: "Daar kun
je nu wel mee ophoudrn, hoor."
"Bèèh!" zei de boer, en de øduocaat heefi
nooit een cent gezien.
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