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Een bloemlezing uit de Volksverhalenbank

Theo Med,er

Toen ik eind 1994 werd aangesteld bij het Meertens Instituur, was één van
mijn opdrachten het opzetten van een Nederlandse Volksverhalenbank,
een databank met verhalen in de computer. Doel van deze bank was het
digitaal ontsluiten van de verhaalcoìlecties die zich op het Meertens Insti-
luut bevinden. Ook verhalen die heden ten dage worden opgetekend,
dienen in de Volksverhalenbank te worden opgenomen. De bank bevat
niet alleen de vertelde verhalen, maar ook informatie over de vertellers,
de taal of het dialect, en de plaats en het tijdstip van vertellen. Verhalen
kunnen in de bank ook op trefwoord en naam wordcn qczocht, zoals
verhalen over de weerwolf of bescherm,engclcn of Assepoestcr.

De VoÌksverhalenbank bevat meer dan 10.000 verhalen: nicr allccn
traditionele sproo$es en sagen, maar ook moderne moppen, sterke verha-
len (zogenaamde'Broodje Aap-verhalen'), familiegeschiedenissen en per-
soonlijkc vertellingen. Van zulke verzamelingen komt vaak maar wcinig
weer naar buiten, en daarom besloor ik een blocmlezing uit dc Verhalcn-
bank te maken, zodat lezers een indruk krijgen van hct brede panorama
van de mondelinge verhaalcultuur in hcclen en verleden.

Ik vc¡nd dc uitgcvcrlj llcrt lìakkcr bcrci<.[ orr¡ clc burrdcl uiL Lc gcvcrr. l)c
titcl van hel bock luidt De magßche uhtchL Netlerlantbe ulksaerho,l¿n uit de

collectie uen hel, Meertens In.\tituut. Her opmerkclijkc aan heL bock is, dat hct
geen sprookjesboek is, of ccn sagenbundcl, of ccn moppcnbock¡c, rnaar
van alles wat, Alle genres die we prominent in de mondelinge óverlevering
aantreffen, komen aan bod.

De lezer wordt niet alleen langs de verschillende genres gevoerd, maar
ook door de tijd heen. De oudste verhalen stammen uit het eind van dc
l9e eeuw, de nieuwste uit het eind van de 20e eeuw. ln de tussenliggcnde
honderd jaal is er natuurlijk het één en andcr vcrandcrd. Warcn rond
1900 de sagen en sprookjes mateloos populair, rond 2000 bloeien in de
mondelinge tradide vooral de mop en het sterke verhaal.

Ook de manier van vastleggen van verhalen is aanmcrkelijk veranderd.
De oudste oplekeningen van volksverhalen stammen uit de collecties van
GJ. Boekenoogen en C. Bakker (ca. 1900). Boekenoogen kreeg destijds na
oproepen in kranten en tijdschriften veel volksverhalen per post toege-



Naast verhalen in correspondentie, optekeningen door verzamelaars

uit de mond van vertellers en bandopnames, is er nog een andere bron
waaruit ik heb kunnen putten voor de Volksverhalenbank en de bloemle-
zing, namel{k de Volkskundevragenllst. Door dejaren heen is corresPon-

denten gevraagd naar informatie en verhalen over biivoorbeeld kabou-

ters, watergeesten en ratten. In 1991 is er een vragenlijst uitgegaan waarin

expliciet gevraagd is naar sterke verhalen. In 1995 hebben we geTnfor-

meerd naar allerlei soorten volksverhalen, vertelsituaties en vertellers.r In
de vragenlijst van 2000 zal naar een tamelijk modern fenomeen gevraagd

worden, waarover ook de nodige verhalen de ronde doen: de (al dan niet

mysterieuz€) graancirkels.
Vooral de vragenlijst uit 1991 heeft een mooie oogst aan (al of niet

waargebeurde) sterke verhalen opgclcvcrd. Als illusLraLic wil ik hicr dric
verhalen afdrukken, die correspondenten hebben ingestuurd.

Het eersLe verhaaltje is ingezonden door een respondente uit Emmen.

Ze heeft her verhaal destijds in het Drents opgetekcnd - ik hcb hct voor dc

bloemlezing vertaald in het Nederlands, en voorzicn van cen Litcl. Het
vertelde zou haar schoonvader zelf ziin overkomen:

Vissen in de mist
Op een mistige morgen ging ik uit vissen. De mist was zo dik dat ik de

fiets er rechtop tegenaan zetten kon. Ik gooide de hengel uil, maar

kon natuurlijk ¡5ccn rlobbcr zicn. Ik vo<lrlc (lâ{ ik bc(il }rarl, }ra¡lrl<: <k:

hengel op en wat denken jullie? De pier zat zo plat als een dubbel{e
om de haak. Ik begreep er niks van. Een tijdje later, tocn de misL cen

bee¡je optrok, werd het mij duidelijk. Ik zat niet aan 't kanaal te

vissen, maar aan't fìetspad en een fìets had m1j de pier platgereden.

Overigens vond ik die laatste Drentse zinsconstructie "een fiets had mij de

pier platgereden" te mooi om in hct standaard Nedcrlands om tc zcttcn.
Het tweede verhaal is in zeker opzicht ook een sterk verhaal, maar

vooral ook een religieus getuigenisverhaal. Het werd ons toegestuurd door
iemand uit Gouda.

Beschernengel
Het waren godsdienstige mensen en zlj hadden in hun omgeving
weinig opbouwende verkondiging. Nu hadden zij ccn vriend in Zwit-

serÌand, die nodiqde hen uit voor een conferentie.

stuurd. In die brieven hadden mensen vaak de verhalen opgetekend die zij

zich nog van vroeger herinnerden. Bakker was een arts in Broek in Water-

land, die ook voor Boekenoogen verzamelde. Deze arts tekende de verha-

Ien evenwel op uit de mond van zijn patiênten - voornamelijk boeren,

knechten en vissers. Bakker kan daarom onze eerste echte veldwerker
genoemd worden.

Lange tijd hield het verzamelen van verhalen in dat men zegslieden

ging bezoeken en hen liet vertellen. De verzamelaars maakten aantekenin-

gen en werkten thuis de gehoorde verhalen op papier uit. Zo ging het ook
nog in dejaren '60 en '70 van de 20e eeuw, toen onder meer A.A.Jaarsma

in opdracht van het Meertens Instituut verhalen verzamelde, en wel in de

Friese Wouden. Op het instituut werden terzelfdertljd de eerste bandre-

corders aangeschaft; vanaf dat moment werden de verhalen van vertellers

soms op de band opgenomen.

De opname-apparatuur is na verloop van tijd steeds compacter en

geavanceerder geworden, en tegenwoordig zijn we in staat om nret heel

kleine apparaa{es goede opnames te maken. Het voordeel van zuìke appa-

raa{es is, dat de vertellers ze na verloop van tijd vergeten en steeds vrijer
en natuurlijker gaan vertellen. Soms worden er video-opnames gemaakt,

maa¡ zo'n camera heeft weer het nadeel dat vertellers zich er - net als b!
het werken met grote bandrecorders en forse microfoons - bewust van

blljven dat ze worden opgenomen.

A.A. Jaarsma (r) en verhalenverteller Wierd Visser (l), ca. 1965



Met groot verlangen gingen zU op pad. Zaterdagavond werden ze

verwacht. Maar circa 25 kilometer voor Karlsruhe hoorden ze een

rare tik in de achterwielen. Op de vluchtstrook bleek dat het achter-
wiel en as zeer warm waren. Wel, voorzichtig doorgereden naar de

eerste afslag van de snelweg, naar een garage. Het was vrijdagavond
en de garage was juist aan het sluiten. Morgen waren ze de eerute.

Toen bleek dat h€t achterlager stuk was (het was een grote Ford) en

zij hadden geen vervangend lager. Wel konden z! dat krijgen in
Karlsruhe. En aangezien het laatste stukje ook goed was gegaan, werd
het advies gegeven niet te hard te rijden, dan ging het mogelijk wel.
Zij weer op weg, maar ook daar alles gesloten. Volgende raad: ga naar
Stuttgart, daar zijn ze altijd open. Met veel bidden en hopen dus weer

op weg, Zou hun verlangen dan toch beschaamd worden?
Ook die garage gafgeen hulp. Wat nu? Na een opnieuw ernstig gebed

gingen ze toch maar weer trachten verder te gaan. Wel over de bin-
nenwegen. Dat duurde langer, maar hun viel op dat het tikken niet
meer erger werd, ja zelfs iets minder, of was dat verbeelding? Neen
hoor, ze kregen opnieuw moed. Wel moesten ze naar Beathenberg

bellen, want zlj mochten daar niet laat aankomen. Na veel praten was

het geregeld. De zondagrnorgen mocht het dan dit keer wel.

Ze overnachtten onderweg en kwamen zondagmorgen aan op de tijd
dat de mensen de zaal in gingen; zo in reiskleding zijn ze ook gegaan.

Erg dankbaar, God had hun wensen en gebeden verhoord.
Maandag was wel hun eerste dt naar de garage, zij wilden opnieuw
een deskundig oordeel over de mogelijkheden van de auto.

Na enkele uren konden ze de auto wel ophalen. En wat bleek?

De garagehouder zei: "Ik heb alles nagezien, schoongemaakt en ge-

wassen, maar ik kan geen krasje op het lager vinden."
Ze betaalden alleen de werkuren. Voor hun stond het vast! De Here
God had hun verlangen gezien en de auto gemaakt. Was er ondanks
alles toch een beschermengel bij hun aanwezig?

Het derde en laatste verhaal kregen we toegezonden door een informant
uit Zwolle.

llaan
Toen ik in de zestigerjaren enige tijd werkzaam was als administra-
teur van de Nederlands Hewormde-geme ente te Deventer deed over

één der plaatselijke predikanten het volgende verhaal de ronde.

Toen de dominee in de wijk was komen wonen, hadden de buren al

snel in de gaten, dat hij niet alleen in ziin beginjaren een Plattelanrls-
gemeente had gediend. Nee, hij moest zelfs wel van boerenafkomst

zijn. Want midden in de lange pastorie-tuin werden enkele hoge strui-

ken geplaatst en daarachter kwam een moestuin. Daarin stonden naast

enkele rabarberplanten met hun grote bladeren ook bonestokken

voor de snijbonen en verder boerenkool en spruitkoolPlanten

Maar dat was nog niet alles.,. Op een morgen werd de buurman

wakker van iets wat hij totaal niet verwacht had, maar wat er wel

degelijk was. HU stootte zijn vrouw wakker en zij bevestigde met een

slaperig hoofd zijn vermoeden... Er kraaide een haanl

Het was amper half zes en dan zo wakker te worden gemaakt.

"Wie doet nou zo iets?" vroeg de buurvrouw terwijl zii het gordijn iets

opzü schoof om, tegen de eerste priemende zonnestralen in, in de

achtertuinen de nachtbraker te ontdekken.
"Kom es k{ken," klonk het meer gebiedend dan verzoekend

'Ja, wie zou dat nou doen?" was buurmans korzelige antwoord en hii

trok het kussen over zijn hoofd met de gesmoorde kreet: "Gdijijij{n
diiii!"
Binnen een paar dagen was blj de winkelwagen van de melkman en

ook op andere plaatsen het hansgekraai-met-zijn-gevolgen het gesprek

van de dag.

Moest dan nou zo in deze toch nette straat?

Die dominee moest toch wel handig zijn. Ze hadden hem wel een

middag lang horen timmeren. En buurtkinderen wisten te vertellen,

dat dominee achter in de schuur een nachthokje had Semaakt, dat via

een gat in de wand in verbinding stond met een kleine kippenren in
de tuin.
In enkele weken was het ongenoegen over het vroege ontwaken zo

toegenomen, dat uit de buurtbewoners een vrijwilliger werd aangewe-

zen om aan de dominee te vragen zijn kippen-hobby in te ruilen voor
een minder luidruchtige vruetÙdsbesteding. Edoch, de rustbepleiter

keerde onverrichlerzake bij de slapelozen ten¡g. De herder bleef niet

alleen bij zijn schapen maar ook bii ziin kippen. Tot overmaat van

ramp had de wakkere zieleherder verklaard, dat hij er zelf geen last

van had, er zelfs gewoon doorheen sliep.

Men besloot naar rigoreuzere middelen te grÙPen.

Kraaide de gevederde nachtwacht steeds om half zes?

En wekte hij dan niet zijn eigen baas?



Een aantal dagen achtereen rinkelde ,s morgens om vijf uur cle tele_
foon bij de stichtelijke pluimveehouder. En steeds klonk er die éne
vraag: "Dominee, gaat over een half uur misschien uw haan weer
kraaien?"
De telefoon-aktie had succes. Een week later was de ochtendrust her_
steld. Haan, kippen en kippenren waren op een dag uit de pastorie_
tuin verdwenen. De predikant was - voor hern niet ongebruikelijk _
op de knieën, De buurt haalde verlicht adem. Maar deze haan had
nog wel een staarçje...
Want een week lang schrokken in zo,n zeven woningen rondom d.e
pastorie's morgens om halfzes de bewoners wakker. Een opgewekte
stem verkondigde door de telefoon steeds dezelfde blijde boodschap:
"De haan is weg; U kunt verder rustig blijven slapen.,'

Aan dit soort verhalen bestaat aan het Meerter¡s InstituuL nog steeds grote
behoefte. Ook als er geen vragenlijsten over worden uitgezonden, zljn uw
verhalen altijd van harte welkom - of dat nu op cassetteband, op paprer,
op diskette, of per e-mail is. Want mede dankzlj uw inspanningen zijn we
in staat om de continuiteit in de collectievor¡ninq van volksverhalen te
handhaven.

'Over de vragenlijst zijn de volgende publicaties verschenen: T. Mede¡ &
E. Venbrux:.'Van bescherm-engel tot beton"meubel. Over bekendheid en geogra_
fische spreiding van enkele 'hedendaagse sagen' in Nederland en Vlaanderen,, in:
Volkskund,e 100 (1999) I, p. 73-95; en T. Mede¡: ,Her vertellen van verhalen aan
kinderen. Enkele ¡esukaten ui¡ de VolkskundevragenlUst van 1995', in: J. Hel_
sloor, T. Mede¡ & C. Wijers (red.): De d,isciþline aan het d,agelijhs laaen. Nlmegen
[enz.] 2000, p. 292-314 (themantmmer Votkskundig Bu\eh;26 0,gggr 2/3t.
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