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fabrieksmuren een machtig roddelcir-
cuit, dat nauwlettend in de gaten hield
ofmen niet al te veel omgang had met
de bazen. M¿rks ontdekte dât â¡beioe¡s
e¡ faustiaanse ideeën op na hielden: wre
in de perceptie van anderen zijn ziel aan

de bazen yerLocht had, plaatste zichzelf
buiten de groep. Sociale stijging was
een groot taboe. Dat de kinde¡en van
fab¡ieks¿rbeiders er soms andere ¿mbi-
ties op na hielden dan te werken in de
fabriek mag duideliik zijn. Weinigen
zagen echter kans de 'schaduwberoepen,
waarvoor zii leerden, uit te yoeren, De
druk vanuit het gezin en de fab¡iek

- beiden erbij geb¿at dâr de jongeren
binnen de fabriek zouden bliiven - ver-
hinderde d¿t.

Zo ortsrâat een origineel beeld van
de culturele categorieën waarin dezc
fabrieksa¡beide¡s dachten, van hun kijk
op de wereld en hun idee hoe men in
die wereld behoorde te functio¡e¡e¡r,
Fabrik¡nten, bazen en fabrieksarbeide¡s
waren allen op elkaâr aaflgewezen: men
hield elkaar in een ijzeren greep, De
auteur beschrijft de b¿ksteenfab¡ieken
¿ls sociaal-culturele eilandjes in de
samenleving, waar afwijkende wet-
ten golderi. De industrialisering van
Nede¡land wo¡dt dikwijls voorgesteld
als een ontwikkeling buiten mensen
om, schriifr Marks. Her was daarom zijn
opzet om in zijn disse¡râtie een gedif-
ferentieerder beeld van de Nederlandse
industrialisatie te laten zien. De auteur
is tlunr uitstekend in geslaagd.
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Spokerijen
SpoÞen-ien in de Meìerij en de Løngttraøt.
Sagen, legenden en øolþ¡oerhalen ye¡zø-

meld door Anton van Oirschot, met
tekeningen van Jan Radersma. (Zalt-
bommel: Europese Bibliotheek, 2001)
80 pagina's,ISBN 9O 288 3516 4.

In de jaren zevenrig vân de twintig-
ste eeuw verscheen er een hele reeks

'Spokerijen', bundels met voornamelijk
sagen uit gewesten van Noo¡d-Neder-
land tot Oosr-V laanderen: Zaanstreek,
'W.aterland, Amstelland, Gooiland, Gel-
derland, Rijnland, Delfland, Schieland,
Westland, de Brabantse Westhoek,
Maasland, de Ba¡onie van Breda, de
Kempen, de Peel, Limburg en de srreek
vân Zottegem. Het begrip 'spokeri)' in
de titel was enigszins misleidend, want
de sagen gaan niet lourer over spoke[,
maar evengoed over heksen, tovenaar¡-,
verzonken kloosters, onderaardse gan-
gen, kabouters, weerwolven, vuurm¿n-
nen, dwaallichten, duiyels en wat dies
meer zij. Maar in de volksmond zou

'spokerij' nog opgevat kunren worden
aÌs synoniem aan vertellíngen met een
griezelige en/of bovennatuurliike inslag,
Tüssen de sagen vond meo soms ook
een verdwaalde legende of een sprookje.
Sommige deeltjes steunden zwaar op
negentiende- en vroeg-trvintigste-
eeuwse optekeningen, zoals die van
schoolmeester PN. Pânken (1819-1904)

voor de Kempen, en va¡r plattelândsarts
C. Bakke¡ (18ó3-1933) voor Waterland

- in her laatste geval zelfs vrij systema-
tisch uit de volksmond.

Een uitgewerkte verantwoording

van de bronnen wâs in de'Spokerijen,-
deeþes niet te vinden: men kq/¿m als

lezer niet te weten w¿ar een bepaald
verhaal nu precies vandaan was gehaald,

of het ve¡haal uit de mondelinge over-
levering kwam of uit een schriftelijke
bron (almanak, kroniek), wat de naam

was v¿n de eye[tuele yerteller, ín
welk iaar het was opgetekend en waar
het verhaal exacr was le¡reld. Voor
wetenschappelijk onde¡zoek is dat las-
tig. Anderzijds bleken veel ve¡halen
toch terug te vinden te zijn door het
bijpassende provinciale sagendeel van

J.R.W. Sinninghe (1904-1988) uit de

iaren 1930 of 1940 er op na te slaan.
'Wat Sinninghe uit oudere bronnen had
overgeschreven en bewerkt, hebben de

'Spokerijen'-aureurs regelmatig weer
van hem overgeschreven en bewe¡kt.
Overigens heeft Sinninghe zelf ook een
aantal'Spokerijen'-deeltjes bezorgd, en
hoefde hij ¿lleen zichzelf maa¡ over te
schrijven in wat vlo¡cer Nederlands.

Dit hele fenomeen is in volkskundig
opzicht (zij het vanuit een iets ande¡
perspectieÐ buitengewoon interessant:
met een beroep op de 'aloude monde-
linge verteltraditie' wo¡dt e¡ - uítzonde-
ringen daargelaten - al 150 jaar uit
boekjes overgeschreven. En soms
komen verhalen op die manier alsnog
weer in de mondelinge overlevering
terecht. De'Spokerijen'-deeltjes hebben
verder geen werenschappeli.ike preten-
ties: ze yoorzien voornameliik in een
nostalgische behoefte aan yolksverhalen

vol vervlogen 'bijgeloof', en in een hang
naar canonisering van de eigen regio-

nale ve¡telt¡aditie en identiteit, Ieesbaar

opgeschieven en voorzien van goedge-

t¡offen illustraties. Nog vandaag de dag

bewijzen toeristische sâgen¡outes largs
burcht en bos, dat bij een groot publiek
de honger naar traditionele sagen

onstilbaar is.

Nu is e¡ in het ve¡leden natuurlijk
Í.el degeliik ook uit de mondelinge
overlevering opgetekend: de reeds

gerìoemde Cornelis Bakke¡ is daa¡ een

vroeg voorbeeld van. Volksverhalen zijn
in de iaren 1930 bij Groningse vertellers
opgetekend door EJ. Huizenga-Onne-
kes (1883-195ó). Maar wât betreft het
echte veldwerk is de spoeling in Neder-
land toch altijd tameliik dun geq'eest.

Totdat in de jaren l9ó0 en 1970 op
initiatiefvan het Meertens Instituut te
Amsterdam een ve¡zameloffensief werd
ingezet (aanvankelijk nog ter ondersteu-
ning van het volkskundige atlaswerþ.
Ruim twintig veldwerkers gingen ir
hun eigen regio op pad orn met name

sagen te verzâmelen bij vertellers. Met
wisselend succes: de Schiermonnik-
oogse ve¡zâmelaar Àkkerman kwam

zegge en schrijve mer één verhaal thuis,
en de Zuid-Bevelandse ve¡zamel¿ar De
Boo met zes, terwijl de Friese verzame-

Ìaar Jaarsma ruim 15.000 ve¡halen uit de

volksmond wist op te teke¡en. De hele

operatie leverde ruim 32,000 volksver-

halen op. Wie denkt dat zo'n unieke

ve¡haalschat inmiddels met veel tâmtâm

is uirgegeven, komt bedrogen uit. Het
merendeel van deze wetenschâppeliik

interessante collectie ligt nog steeds in
zuuryriie dozen in het archief van het

Meertens Instituut te wachten op open-
baarmaking; alleen de optekeningen
van H. Kooiman, E. Heupers en M.H.
Dinissen ziin in boekvo¡m verschenen
(daarmee delen van Zuid-Holland,
Utrecht, Gelderland en Noord-Bra-
bant bestrijkend). De collectie Jaarsma,
te omvangrijk voor een integrâle

papieren publicatie, is inmiddels wel
in digitale vorm te raadplegen via de

Volksve¡halenbank vân het Meertens
Instituut (www.verhalenbank.nl). Maar
feit is dat de meeste verzamelâârs hun
arbeid nog altiid niet bek¡oond beb-
ben gezien met een wetenschappelijke

editie - sommigen zullen het zelfs niet
meer meemâken omdat ze inmiddels
overleden zijn. Het is algemeen bekend

dat ieder initiatiefvan ve¡z¿mel¿¿ls orr
het gevonden materiaal dan maa¡ zelf
uit te geven, op heftig verzet stuitte
bij JJ. Voskuil, toenmalig hoofd van de

afdeling Volkskunde vart het Meertens
Instituut. Toen de Achte¡hoekse ve¡za-

melaar GJ.H. Krosenbrink het wachten

moe was en zijn verhalen dan maar zelf
wilde publiceren, brak er een enorme
rel uit. Vrii spoedig na het vertrek van

Voskuil is 'zijn' Meertens-reeks ¡Nede¡-

landse Volksve¡halen' echter een zachte

dood gestorven. De prioriteiten in het
volksve¡h¿al-onderzoek werden verlegd,

en ook de huidige personele bezetting
st¿at een spoedige voortzetting van de

reeks, desnoods in een andere opzet,
vooralsnog niet toe.

Geen wonde¡ dus dat Anton var,

Oirschot het na ruim twintig iaa¡
wachten welletjes vond. In de periode-

Voskuil verzamelde hij 24ó verhalen rn
Brabant, en het is dus geen grootspraak

als de achterflap van Spoleerìjeø in de

Meierìj en de Løngstrøøt ve¡meldt: 'De
meeste verhalen in deze uitgave werden
aan de sâmensreller verreld rijdens zijn
actíviteiten voor de afdeling Volkskunde

v¿n de Academie van Wetenschappen'
(het Meertens Instituut is een instelling
van de Koninkliike Nederlândse Àcâde-

mie van W.etenschappen). Het huidige
boekje van Van Oirschot zou Voskuil
ongetwijfeld een gruwel zijn geweest:

oorspronkelijk diâlect weggewerkt tot
Standaardnederlands, meerdere yer-

haalversies samengevoegd tot ééo, geen

bronvermeldingen, geen overzicht van

verhaaltypen en motieven, geen them¿-

tische ontsluiting, geen literatuurliist,
geen substantiële inleiding, geen cui-
tuurhistorische reflectie, geen daterin-
gen van verhalen, geen biografieën of
zells maar portretjes van zegslieden...

Älleen maar verhaaltjes om de verhaalties.

Als voo¡beeld een versie van het
verhaal over de Juffer Zonder Kop
(pa,gtna 47):

'Vrouw zonder hoofd
bil de Nemerlaer

Regelmatig kwamen boeren uit Haa¡en

haar tegen als ze in de omgeving van

Kasteel Nemerlaer kwamen, ook âls ze

in de vroege ochtend naar de akkers

gingen of naar het vee in de wei, maar

toch voo¡al als de duisternis gevallen

v¡as, de vrouw-zonder-hoofd. Ze heb-
ben haar gezien met het hoofd onder
de arm. Ande¡en hebben de v¡ouw wel
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gezien) maar helemaâl zònder hoofd
Kwaad deed dit spook echter niemand,

rnaar men ging wel meteen na haar ont-
dekt te hebben op de loop. Enkele jon-
gelui uit het dorp zouden het sprookje

wel eens uir de we¡eld helpen en togen

op onderzoek uit, maar toen het groepje

de vrouw-zonder-hoofd in een laantle

tegenkwam, wisten ze geen van allen

hoe snel ze weg moesten komen. Voor
hen ìvas het sprookje werkelijkheid
geworden. In de jaren 19ó0 hebben ze

in de Kasteellaan een doodshoofd naa¡

boven gehaald, dat nog altijd op het
kasteel wo¡dt bewaard, maar of dit het
enige tastbare is van de v¡ouw-zonde¡-

hoofd wo¡dt toch wel betwijfeld.'

Lang geen onaardig verhaaltje, maar dit
is wel een fikse bewerking en composr-

tie uit meerde¡e bronnen. In de periode
dar Anton van Oi¡schot verhalen ve¡-

zamelde voor de afdeling volkskunde,

heeft hij slechts één Juffer Zonder
Kop-variant daadwerkelijk uit de mond
opgetekend, en die ging zo:

'Da heb ik ok dikkuls heure vertelle
deur m'n grotvoader. De boere ginge

vruuger beer haole in den Bosch, en

dan ginge ze deur de Essevoorr. Dik-
kuls k¡vaame ze dan om 'n uur of tw¿olf
terrug. En d'r kwaame ze 's naags 'n
vrouw tege zonder hoofd. Nou, toen ze

dà tegen iemand hadde verteld, zee die:

nou da wil ik roch wel us zien. En zc

ginge d'r ok um twaolfure naor toe, en

ze kwaame ze teuge. Hij ha zône schrik,

toen ie ze werrekeluk zaag.'

Nu is dit ook niet eens een letterlijke
optekening geweest, want er werd nog
niet met band¡ecorders gewerkt: tijdens

het ve¡tellen werden er vliegensvlug

aantekeningen gemaakt, en later werkte
men die dan uit achter de typemachine.

Hoe dan ook: zo moet de vertellirg
in de tongval van de Meíeríj ongeveer

gegaan zijn. Het verhaal werd tijdenr
een circa twee uur durende vertelsessie

opgetekend in Haaren op 9 juni 19ó7.

De vertelle¡ rvas landbouwer Toon van

der Meyden, die in l9l8 was geboren

in Haaren. Zijn vader en moeder waren

respectieyelijk geboren in Boxtel en

Vlijmen.
Ove¡ een morief als dat van de Juf-

fer Zonder Kop zou in een commentaar

nog wel meer te vertellen zijr'. Zo heeft
E. Tielemans eeo mooi a¡tikel aan het
motief gewijd ('Van "iuffrouw zonder
kop" tot "jolige juffer". Van volksverhaal

tot stripverhaal: de evolutie van een

sage vân 1875 tot 1987', in: Liùsr Arnr-
corum Prof dr lozefaøn Høøer lBrus-
sel, l99l) 401-415). Het verhaal blijkt
vooral in Limburg voor te komen, met
een concentrâtie in Echt en Valkenburg.

In de Zuid-Limburgse versies liikt de

fi guurlijke zinneloosheid van'zonde¡
kop' later te zijn opgevat als letterlijk

'onthoofd'. Aldus komt de juffrouw ook
voor in het Suske en Wiske stripalbum
De lolige Íoffer (deel210) uit 1987,

waarin ook nog eens de Echte¡ en dc

Valkenburger versie verder gecombi-

neerd worden. Naast de strip speelt

onde¡ mee¡ het onderwijs een belang-

rijke rol in het laten voortleven van het

volksve¡haal onde¡ de lokale jeugd. ìn
de schriftelijke overlevering zien we dat

het ve¡haal in de loop der tiid aan ver-

andering onderhevig is geweest.

Dat laatste zouden we ook kunnen
vaststellen bij de verhalen zoals Van
Oi¡schot ze heeft vastgelegd. Voor
het wetenschappelijke bureau heeft
hij gepoogd ze zo getrouw mogelijk
op te tekenen. Voor een algemeen

leespubliek heeft hij de ve¡halen vlot
bewerkt, versies met elkaar gecombi-
neerd en gestroomlijnd. Mondelinge
en schrifrelijke bronnen lopen daarbij

lelijk door elkaar; immers, een Mid-
delnede¡lands citaat als 'Bereten ,net^¿n

boe¡en vìtn¡ aønder hellen' lpøgina 17.

bezeten doo¡ de boze duivel uit de hel)

heeft de ve¡zamelaa¡ beslist niet uit de

volksmond opgetekend. Ook al zit e¡

nieuw verhaalmateriaal in verwerkt, als

b¡on heeft de etnologie toch betrekke-
lijk weinig aan Slokerijen in de Meierij
en de Lang$ract. }let boek is eerder
belangwekkend als object voor volks-
kundig onderzoek naar de bewerlings-
technieken ten gunste van een modern,
geinteresseerd leespubliek en naar de

regionale belangstelling voor traditio-
neel sagenmateriaal. In heemkundig en

folkloristisch geïnteresseerde kringen
zal hec tekstboekje ongetwiifeld met
belangstelling en enthousiâsme ontvan-
gen worden - en dat was natuurlijk ook
de opzet.

Theo Meder, Amsterdam.9
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