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et j s een groot mì sversland dat voLksverheLen

aLtìjd van Langgeleden zijn. Dat ze aLLemaeluit de

tijd stammen dat verhelen nog verteLd werden op

Lange winteravonden rond de open haard. En dat de

mod€me medja devoLksverhelen om zeep hebben

gehoLpen. VoLksverhaLen zijn gewoon verhalen die

onder hel iotk van NedãrLand circuLercn, dus onder ons aLLemeeL. Genres die

ru bij irjtstek btoeìenzijn moppen en broodjeaapvethaten. Dat zijn even-

goed voLksve¡haten, netrs famiLieverhalen en persoontijke verhaten, die op

verjaardagen telkens opgerakeLd worden. wat vaak vereeten wordt, i s det

de modeme medjeook enome verhaLenvetetLers zijn. Sterker nog, dankzjj

moderne mediaaLs e mail enintemet gaan verhatennogveeL sneLler ronden

wordt een veel groter pubtiek bereìkt.

Bjj de Nede andse Volksverhalenbenk van het Doc VoLksverhaal komen

soms maìLtles binnen zoats van Harry Perton op 25 oktobe¡ 2oo8 waarin hij

nemvoorzichtig de hooln van de heak. Aarzetendzej hij:'HatLo...'. Een man-

nenstemzei duidelijk, 'wakker \r'úorden, Luje fLìkkers'ende verbinding werd

meteenverbroken. De soLdaten warenvoLkomen verbjjsterd. De men dje het

loestel nog vast had, zetEe het aLsof het gLoeiend heel was, sneLneer op het

bureau. Maar toen hij en Later de ander ook de hoom van de telefoon\ /eer op-

nem, begenze sLechts doodse stìlte le horen. Geen kiesEoon, hetemaaLniks.

Beide soLdaten hoLden verward naar buìten en heruatten ze rwachljg hun

Na eenpaermìnuEen kwam er een jeep eamijden. Er staPte een sergeantuil.

Hij maakte aLLeen eenatgemene opmerkjng tegen de soidaten enreedweer

weg. De mannen heddennjet durvenzeggen, úret er was gebeurd-

Tot op de dag van vandeag weet de ene soLdaât, die vjjttiger, die mij dit

verhaelvertetde en die de zwarte telefoon oPnam, niet \ rle oF\ /at er gewaar-

schu\r'r'd heeFt dje nacht. Door een telefoondie njet was aangesLoten.

Hetis zonder meer een modem volksverhââI. Het

is geen klassiek broodjeaapverhaat dat vr'e in

tì entallen varianten kennen, maar het.hoort

wet Ehujsinde categone ven de sterke verha

len over de miutajre dienstp li cht, waar er nog

vele venzijn. Resteert de vrââg welke oood-

schap hetverhaalwiL ujtdragen.In de reecties

op de webLog wordE tot tweemaaltoe gezegd:

"Eris meertussen hemel en aarde". Het ver-

haal sluit quathematiek ean bìj lradjtioneLe

segen en legerden waarin op bovennatÌrur-

Lijke wijze wordt jngegrepen. Dus tochweer

traditie.een eerbjedwea¡dige

Meer Lezen?

Nederlandse VoLksverhelenbank: v/ì¡,fr.verhaLenbank.nl/delaiL-voLksverhâLen.

php?id=DIENSTooI

webLog: hettweededeeL.web Log.nt/hettweededeeL/2oo8ÁolteLefoon.html

wijst op een modeme sage van eencotLega webLogger op

internet. Hij had het verhaal niet kunnen terugvinden in

de VotksverhaLenbank, maer meent: (Daa.rin hoort heL

zeker Ehuis!" Na Lezing heb ik de schdj Fster wieneke om

LoesLe-nming ge\,Taagd ofik her verheel inde dåta-

base mocht opnemen. wieneke vond deL eê_

uitstekendidee, en dit is haar verhaaL'

De teLefoon

Twee jonge djenstplichtige soLdaten

moesten ìn de zeventiger jaren ven

de vorjge eeuw 3 nachts op wacht staen op een zeer afgeLegen Locatre. Om

de t\ ree uur mochten ze om de berlt tien minuten naar binnen om zi ch te

wamen- Maar ze hedden al snel door dat niemand dit controleerde. Daarom

hadden ze bedacht dat ze die wacht ook weL Lekker jn de \r'úamte, dus bjnnen,

kondendoen- Met zìjn t\,veeën probeerden ze op te Letten en goed wakker te

btijven, maar ze vieLen toch in sLeep. Ze werden nìet gestoord en nergens was

een levende ziel te bekennen of een getuid te horen.

ToenrinkeLde opeens dje ouderwetse zl,erte bakeLj eten teLefoon- Hìj stond

op de bovenste plank in een open kast jn hetvetrek. vergeten, onder het

stof, atjarenjn onbruik en zetfs njet aangestoten. Het snoer zonder stekker

eraan was om 1et toesLeL gewonden, Op hei bureau gLond eenmodeme

Lichtg jze telefoon, maar dje nkeLde niet. Dat ou\te ding \^/eL. En hard ook-

De t\ree sotdaten schrokkenwekker en keken elkaar verbouwe¡eercl aan. Hoe

kon det nu? Nadat die zwarte teLefoon zes keer had ge nkeLd, gìng één van

de t\r',/ee naer de kast en rejkte naar boven. Hij pakte de tosse teLefoon op en
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De NederLândse Volksverhålenbank van heL DOCVotks-
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en hedendaegse sagen, Legenden, sprookjes, moPpen,

pn hÌ^^/'liôi.ñwârh.l Þñ

klmt u ook zéLf eenverheeL aanteveren, www.verhaLenbank.nL

In deze rubriek verschijnt één van de p¡achtige, eangrijpende, humoristi_

sche ol spennende verhalen die de Nede¡landse votksverhaLenbenk jk js.


