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Bartje Poephumor in'Werkendam en Nieuwendijk

Ruben Koman

Vijftien jaar w'as ik toen ik voor het eerst alleen via dc polder,
naar de Kop van 't Land fietste, met het ponde naar de
Brabantse kant werd oveÍgezet, en daarna de ellenlange weg
fietste naaÍ Werkendam, onderweg nog welr., esrs
opgeschrokken doer een overstekend hert. In het dorp belde ik
bij onbekende achter-achterneven aan, en het verhaal fugdat,
als ik op de Vissersdijk'Huub Koman'zou roepen, de helft van
het dorp de deur uit zou komen. Ik heb het nooit geprobeerd.
In 'Werkendam belde ik voor het eerst in mijn leven aan bij
onbekenden, om verhalen te horen van mijn verre farnilie. Hier
hoorde ik de vertellingen van de grappenmaker en mijn oud-
oom Daan$e, die mank liep, en van de'Werkendarnse bijnaam
meuzzíkm (rnuggen). Ik schreef ze op kladjes papier op, en later
in boe$es, struinde de sffaten en kerkhoven af , op zaek naar
dat laatste restje verleden. Met het paspoort in de hand ter
identificatie, belde ik aan bij volstrekt onbekenden. 'Ge zijt er
niet een van mij' lvas een enkele keer het anfwooÍd, de deur op
een kier houdend. Vaker echter werd ik uitgenodigd in de
huiskamer, luister<ie ik naar de verhaien, bekeek ik foto's,
schoof ik aan tijdens de warme hap met snitbonen en miste ik
hierdoor nog wel eens de laatste pont, waardoor ik laat in de
nacht al fietsend de omweg via Gorinchem naaÍ Dordrecht
rno€st maken. Zoh dertien jaar kom ik nu, elk jaar minimaal
een keer, in Werkendarn.
Op zoek naar de genealogrsche gegevens en verhalen van mijn
familie laeeg ik als kind in'Werkendam wel eens te horen: 'Ge
denkt toch niet da'k Gekke Bartje ben?'Meer dan tien jaar later
hoorde ik deze uitdnikking tijdens het Braban'cie velciwcrk voor
het DOC Volksverhaal daar nog steeds. Gekke Bartje bleek
Bart Versteeg alias Bartje Poep te zijn. In de omgeving van
Werkendam kende menigeen deze grappenmaker, efl de
verhalen die aan hem gekoppeld zijn worden nog steeds
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Yerteld. De verhalen die over
worden verteld zijn bijzonder.

Bart Versteeg (1881-1970)

Niet omdat de verhalen niet vaker verteld worden (integendeel:
het zijn volksverhalen die een internationale verspreiding en
variatie kennen), maar omdat het verhaalcorpus groot is. Er
worden bijzonder veel verschillende soorten klassieke
volksverhaalmotieven aa* de man (ai dan niet cloor ziclizelÍ)
gekoppeld.
Op de fiets, door weer en wind, van dorp tot dorp en door de
Biesbosch, verzamelde ik vanaf vong jaar de volksverhalen
over deze rasverteller, en verzamel ik zijn verhalen nog steeds.
Enerzijds is Barrje Poep in de verhalen een leugmbaron, die
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grote vissen vangl (maaÍ hij weet niet meer waar hij ze gplaten
heeft), zoals we de verhalen van de baron ván Miinchhausen
kennen, van de Fries Jan Hepkes Wouda, Jan van der Deen uit
Groningen of van de Aalsmeerder H.anneg ván F,lk. Anderziids
is het een trickster, zoals Uilenspiegel;'die zijn wiendeir (of'de
buschauffeur) te gtazen neemt. Maar de verhalen van Bartje
Poep kunnen we toch vooral schaÍen onder hettype'tlte stq,íd
man. Bartje Psep is de domme maii, diè, volgens sommige'
hedendaagpe vertellers, helemaal niet dom is, ínaar juist de
dommerd speelt. Hij is als het ware de slimmerik, die mensen
(de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld) voor de
gek houdt, of die de mensen een spiegef voor houdt In zijn
leven al trok hij veel vollsverhalen naar'zich zelf toe, ma Í
vetz,on hij er ook vele bij, met zichzelf in de hoofdrol.
Het is in ieder geval opmerkelijk dat de verhalen van deze man
nooit eerder ven"ameld zin. Waarschijnlijk zijn er in
Nederland wel tientallen, of zelfs honderden Bartje Poeps, die
wachten toï hun verhalen worden ontdekt en ofleschreven
worden.
De naam Battje Poep heeft zeer waarschrjnftjk, hoe mooi de
verhalen over de herkomst mogex klinken, niets nret ontlasting
te maken. Bart zou Poep zijn gaan heten, omdat hij met zijn
hoofcl in 'de pcepdoos' was pvallen, of omdat hij, voot hij
ergens heen moest, zich altijd naar het toilet haastte. 'Poep'
was echter een scheldnaam, o.a. voor bewonefs van de
oostelijke provinciën er voor seizoens aóeiders, waarsctrijnlijk
afkomstig van het Duitse woord Bube'.
Kleinzoon Thijs Versteeg (maar ook andere vertellers in de
onder de gemeente Werkendam' vaEende dorpen als
Nieuwendijk) veaelt de verhalen van zijn grootvader, Bart
Versteeg, anno 2007 nog steeds door. Naar eigen zeggen ging
Bartje Poep zijn eigen veÀalen op den duur dok zelf gelcven.
Voor elk verteld verhaal kreeg Bartje in'het café een cognac
rnet suiker, en zijn verhalen zouden bekend zijn tot in Canada
en Australië. Zn gaat althans het verhaal. De vertelde verhalen
nemen steeds grot€re, fantastische yorÍnen aan. In het
vollsverhaalondenoek kunnea we de verhalen van tsart Poep
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scharer onder de humoristische of grappige verfellingen,
rvaarrne€ langere of kortere verhalen worden aangeduid die de
bedoeling hebben de toehoordeÍs aan het lachen te maken. De
verhalen kunnen we ook plaatsen onder het type ÁTU 1920I,
Variow Tales of Lytng, eetr typenummer gebruikt voor de
vergelijking en spreiding van volksverhalen. In de gemeente
lfferkendam worden de grappíge avontuÍen {oegeschíeven aan
een lokaal persoon, en worden rn de verhalen lokale plaarsen
genoemd om ze nóg meer waarheidsgehalte te geven. Een
aanïa|verzamelde verhalen van Bartje Poep gaan als volgÍ:

"De tijd vlieg[", en hij gooide de wekker uit het
raam.
2. In de Biesbosctr had Bart zijn horloge in hct water lafen
vallen. Bart zene daarop een sfteepje op zijn schouder {variant:
kraste met zíjn kniprnes een streepje op de boot). Hij zei: "Daar
viel het horloge in het \ryatq.,.dan weet ik rnorgen precies waar
ik moet zoeken!" Dit volksverhaal is een variant op een
intemationaal verhaal dat bekend staat onder het typenummer
ATtl Í278, Marking the Píace on the Boat. Hleí verhaal is reeds
aangetroffen in de 3e eeuw v.Chr. in China, en later in Arabië,
V/est-Europa en Amerika. In Nederland is het verhaal onder
meer apgetekend in Friesland en Groningen, en is een variant
aangesoffen in een zeventiende eeuws moppenboe(fe.
3. Bartje liep mer een zak (met aardappelen) op de rug van
Werkendam naar Kille. Dan komt er een man met paard en
\{ragen. De man stopt en zeg['. "BatÍ, wilt ge meerijden? 'Waar

Írtoet ge naar toe?" "NaaÍ de Kil, anfwoordt Ba4ie", nStap 'r
maar in hoor, achterop!" Bartje rijdt mee en de wagen stopr op
de Kildijk. De voerman kijkt achterom en eiet dat Bartje nog
steeds achterop de wagen staat, met de rak op ziin rug' Hij was
niet gaa,rr ziÉen en had de zwue mk niet op de grond gezet."
In een andere versie van het verhaal houdt hij de zak nog
steeds vast, orndat het anders te rwaar wordt voor het paatd.
Ook dit verhaal komt internationaal veelvuldig voor en staat
bekrnd onder het rypenurnmer AW 1242Á. Relieffor the Donkcy
(SINÁT t2I2*. M Mann steht auf dern llagen mit einem Sacb auf
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dern Rtlcken, um drc Wd n entlastm). Het basisidee, het dragen
yan een zak om het dier te ontlasten, komen we reeds tegen in
de oude Griekse komedie Ranae van Aristophanes (405 v.
Chr.). Het verhaal is later opgetekend in Perzië (13e eeuw), in
Oost- en West-Europa, Australië en Arnerika. In Nederland is
het veÍhaal eerder in Friesland en Groningen opgetekend.
4. Het hooi (of het koren) stond op stapels op het land te
drogen. Bartje hoorde (op de radio) zegen'. "Het gaat in het
midden van het land regenen." Toen verplaatste hij de
hooistapels vanuit het midden naar de slootkant. Ik tekende dit
verhaal eerder op in Overijssel (gekoppeld aan TUI
Uilenspiegel). Ook in Friesland is het verhaal veelvuldig
opgetekend.
5. Ook de Duitse bezetter noemt Banje in de oorlog 'Der
kranke Mann'. Bartje ríjdt op paaró en wageïI, en rijdt steeds
express door kuilen en bulten. De Duitsers weten echter niet
dat hij ze voor de gek houdt, en op deze manier de rapen van
dekar laat vallen voor de ondergrondse.
ó. Bartje Poep vertelde eens: "Ik vluchtte voor de veld wachter.
Hij wilde me pakken omdat ik aan het stropen was. Ik
baggerde door een klein kreekje door den sloot heen. Ik ging
naar die sloot en ik klauwde mijn eigen d'r uit, en ik voel iets in
mh haod. En wat denk u? Ik heb zo een kenijn in m'n hand.
Dat kenijn heb ik de nek omgedraaid en toen ik thuis kwam
deed ik m'n lieslaarzfn uit, en wat denkt u, eÍ sprong zo maar
drie kilo paling uit." Het verhaal heb ik in 'Werkendam ook
gehoord met Jan van den Heuvel (Jan de Leugenaar) in de
hoofdrol, die edrter in een eendennest grijpt en 'duimsenaal'
(duim dikke aal) in zijn laarzen aantreft. In hec
volksverhaalonderzoek staat het verhaal bekend ajs ATU 1895,
A Man WedW ín Wster Cat&es Many Físh in hís Boots, een
verhaaltype dat onder meer vocrkomt in Ameríka c,n Canada,
China en Japan, Scandinavië, Duitsland en Vlaanderen. In
Nederland is het opgetekend in Friesland, Groningen en
Zeeland. Eerder tekende ik het verhaal op rn Nieuwleusen en
Lemelerveld. Het vertelsel wordt vaak vooraf gegaan door het
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mofief van een jager die per ongeluk zijn geweer laat afgaan
(en zo een zwsrm ganzen vangt).
7. Ba*je Poep hoort van zljn buurman dat hij een retourqje
moet kopen voor de bus. Het is veel goedkoper om zo naar de
varkensmarkt te gaen.'s Avonds komt Bartje thuis en is hij
woedend: "'Nou ben ik nog veel mesr kriijt." Had-ie's morgens
een retour gekocht, en 's middap weer een gekocht.' Ook kornt
Bart aan het einde van de middag zwetend maar glimlachend
Nieuwendijk binnengelopen €n zegt hii' "Ik heb de
buschauffeur toch tuk gehad. ik heb een retou4je Gorcum
gekocht en ik ben terug komen lopenl"
In het verleden zijn door verhalenverzamelaars al redelijk wat
van dergelijke grappige verhalen opgefekend, gekoppeld aan
een lokaal peffoon. Het is afiarachten wat het komend veldwerk
voor'poepverhalen' van (verschillende) vertellers boven water
krijgt, maar zeker is dat de verhalen van een van de vele
Nederlandse rasvertellers van yïoeger, voor het nageslacht zijn
bewaard. Om met een one-liner van Bartje Poep af te sluiten:
'De wereld, die vergaat morgen, dus vandaag mo€t ge er nog
van
Meer lezen?
Goverde, Rik, Op zoek naar Brabants verhaal : Bartje Poep
speelde met de mensen, Ln: Brabants Dagblad, vr. 22 iuni 2AA '1,
p.2/3.
Visser-Kieboom, Hannie. "Liegen mag niet, maar verzinnen
wel". In: Weekkant Nieuwsblnd land van Altena, do. 28 juni
2047 , p. 2/ 3
'Westerhout, Thomas. Ma kíst en kit de Biesbosch in, p. 191.

V/ilt u zelf (lokale) verhalen verzamelen, of kent u verhalen
(van Bartje, mar ook andere Werkendamse volksverhalen
over hekserrj, spokerij, of moppen bv.)?
Mail: @nq.knaw.n!, of schrijf naar: Ruben
A. Koman, Projectleider DOC Volksverhaal,
Meertens Instituut, Postbus 942&,1090 Cfi AmsterdaÍn.

genieten.'
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