Het volksverhaal als icoon van

Het 0penluchtmu-

Theo Meder

seum in Schoonoord

ondeTzoeker etnolog e

de lokale gemeenschap

::'),,::..,:t:

N4eertens lnst tlrut

gebru¡kt de sagent¡guren Ellert en

Branmert als
bl¡kvanger.

Wwffikwmwffi&wwffi
S

ffitr$

ffi

ns{þ$€

Sm

NffiWffiWffiWffiffiW

Je kunt haâst geen dorp 0f stad in trlederland bedenken, of er zit wel één 0f ander volksverhaal

aan vast. Nieuw is dat ze gebruikt worden âls een vorm uan place branding. Sinds de Tweede

Wereldoorlog wolden volksverhalen steeds vaker gebruikt 0m dorp 0f stad een ¡mago te
verschaffen: ter bevordering van het t0erisme, maar ook voor de lokale saamhorigheid. over
de maatschappel¡ike funct¡e van volkscultuur als leveranc¡er van iconen van e¡genheid.

S

n roos ver"cheen her succesvolle boek

ffi

rle Løø,/ van de hand vanJacqueline Simpson en de
inmiddels overlede n Je nnifer Westwood-' Het boek

B

draagc als ondertitel

A

guid.e to

Engløtdi

Tbe Lore of

legends,

Jtom

Sptitg'Heeled Jøck to the Wit hes oJ Wøtboys. H.et trjk
geillustreerde boek van meer dan 9oo pagina's behandelt de gebtuiken (lore), maat vootal ook de vele volksErfgoed
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verhalen van de councies van

Engeland dus met uit-

zondering van Noord-Ierland, Schodand en Wales, De
vele sagen en legenden staan stil bij allerhande heilþn
en duivels, tovenaârs en heksen, reuzen en kabouters,
fairies en meerminnen, rovers en spoken, weerwolven

Elk county begint met een geografrsch
kaattje met de distributie van de verhalen in symbolen,
en plaaggeesten,

veel gevallen

Maar wie een goed volksve¡haal bezit, heefr in potentie
goud in handen, Hoe bekender het verhaal, hoe beter.
in het buicenland zljn Robin
Duidelijke
"oorbeelden
Hood in Engeland en Dracula in Roemenië Bij zulke
internationaal beroemde verhalen zullen meetdere gemeenschappen ptoberen om het verhaal voor zichzelf
op re eisen.ln Roemenië is her Dracula-roerisme nogin
opkomst; ralloze plaaLsen claimen enige connecrie re

naal ci¡culerende volksverhalen die lokaal mer het land-

hebben met de illustere graaf en proberen met name oP
het gebied van toerisme een graanqje rnee te pikken.a In

halen zitten er alleen aan een drietal vootmalige eilandjes vastr Urk, Schokland en Nagele,

Het boek met lokale

sagen en legenden in Nederland

maakte onderdeel uit van een meerjarig project geciteld

'Communicies claiming talesl waarin ondetzoek werd
gedaan naar lokale groepen en gemeenschappen die een

bepaald volksverhaal als êigen opeisen of toeëþnen.

In

bettefr he¡ verhalen die in de volkskunde
wel oiþotlpen of ecotypes ge¡'oeF¡'d wotdent internatio-

schap of met een lokale figuur in verband wotden ge-

bracht. De boektitel waar we uiteindellk op uicgekomen zijn, lLridc; Verhalet uøn Stad en Stteek; Sagen en
Legenden in

N ed.erlønã,

Bekende verhaalÊguren en legendarische petsonages als

koning Athur, Merlijn de Tovenaar, SintJoris en Robin

Place branding

Hood passeten de revue.

Je

In zoo6 besloot hec DOC VolksverhaaÌ van het Meerrens Instituut om op een vergelijkbare manier de sagen
en legenden in Nedetland in kaart te brengery verdeeld

over de cwaalf pto"incies, We hoefden Frieslan4 met
ztjn eigen taal, riet over te slaan, want één van de redacteurs, Jurjen van der Kooi, is een Fries en gespecialiseerd in Friese volksverhalen. LIec was de redacteuts

de overigen wa¡en Ruben A. Koman, Willem de
Blécourt en Theo Medet' - van ¡neet af aan duidelijk
dar hec niet moeilijk zou zijn om per provitcie bû Pak-

-

weg dertig plaatsen biibehorende sagen en legenden te

vinden, met uitzondering echter vân Flevoland Di¡
poldedand, dac pas in de rwinrigste eeuw is hetwonnen
op het lsselmeer, kent nog nier veel steden en dorpen,
die bovendien zeer jong zijn. De rraditionele volksver-

kunt haast geen dorp ofstad in Nedetland bedenken,
of er zit wel één of ander volksverhaal aan vast, Men

Engeland floreerc de toetistenindustrie rond Robin
Hood al langet, en hier zien we gemeenschappen in een
ruime boog rond Sherwood Fo¡resc ruzie maken in een
poging om zich (een stukje van) het verhaal toe te kunnen eigenen.'Een dergelijke srra-fle compecirie is er in
Nederland niet te vinden, al zal hietna nog blijken dat
het toeëigenen van volksvethalen niet altij d geheel zon'

komt alcijd wel wac boven wate! al is her maar
een spook of een duivel of een heksenptoces, of desnoods een geloof in een lokale wacergeest en kinderschrik, zoals de Okkerman, de Ktolleman, de Bullebak
of de Ossaa¡d. De meeste gemeenten kunnen en doen
daar betrekkelijk weinig mee, maar er zljn toch meerdere plaatsen in Nederland die een lokaal volksverhaal
aang{jpen om hun eigen identiteic ce benad¡ukken en
uic re dragen, Dit is in feite een vorm van place btønding
waatbij een plaats zich mer een cultureel fenomeen van
andereplaatsen ondetscheidrr Darhoeft niet per se een
volksverhaal te zijnr Deventet onderscheidt zich b!jvoorbeeld mer het Dickensfestijn en Almere met de
Libelle Zomerweken.

mensen in V/eett hadden nog nooic van hun leven een
rog gezien, en dachteû met een mo[srer ofde duivel van

doen te hebben. Noodklokken werden geluid,

en

doodsbenauwd en in volle wapentusting werd de tog
benadetd. Net toen iemand voldoende moed hadverzameld om het monster de doodsteek te geven, liep de teruggekeetde visboer naat de rog pakte hem op, gooide
de lach
hem terug op de kar en vervolgde brullend
"an
zljn weg. Zulk soott verhalen et spotnamen besraan er

legior over Delfcse Kalverschieters, Dordtse Schapenkoppen, Kampet Uiery lJsselsceiner Apenluiders,

Zwolse Blauwvingers, Meppeler Muggen,. Het ptobleem met dit soort volksverhalen is echter dat ze ver-

der wrijvingen is verlopen.

zonnen en gebezigd werden door inwoners van omringende plaarsen, om de bewone¡s van de beÍ¡uste Plâats
weg te zetten als vies, armoedig don-r of c¡imineel. Pas

Ouderdom van het fenomeen

in een (veel) lace¡ stadium hebben de bewone¡s van de

Allereerst ¡noet de vraag gesteld worden; hoe oud is dat
verschijnsel eigenlijk, dat plaatsen zich associëren met

bewuste plaats zelf het verhaal geannexeerd en de spot-

kan de volksverhalenbundels en archieven erop navlooien, en er

Rogstekets genoemd, Volgens het verhaal is dit de redenl er kvam 's ochtends eens een viskat door Weert
{jden, en onderweg viel er een rog op de straac. De

bepaalde volksvethaleni

flaam overgenomen als een geuzennaam.
Om her voorbeeld van Weert nog eens te nemen: ln

Met name legenden (volksverhalen over heiligen ofheilige voorwerpen) kunnen al behoorlijk oud zi;n en hun
oorsprolìg hebben in de middeleeuwen. In Heiloo

ganiseerd waarin het vethaal in eenenrwintig taferelen
werd vetb eeld, In r 9 z6 heeft Weert zich hec verhaal de-

(NH)

was in de middeleeuwen de legende van de mis-

sionaris Willibrord al bekend, die uit de dotte grond
een bron liet onrspringen die mr nog altijd bekend staat
als het Willibrordus-putje van Heiloo,
Spornamen voo¡ bewoners van plaatsen, waat een
volksverhaal aan
zit, kunnen ook al heel oud zijn.
"ast

Rond 16oo worden de inwonets van Weert (L) al

r897 werd er in Weert een groce catnavalsoPcocht geor-

Ênitief toegeëigend, want vanaf dan heet de carnavalsvereniging'De Rogstaekers' en Weerc vetande¡t in de
vastenavondtijd in de 'Rogstaekersstadl Sinds 1986
scaat er op de Markt tegenovet de kerk een'Rogstaekersñoûement; aangeboden door de deelnemers aan de
Vastenavondoptochc aan de gemeente Weert. De accepÍaf:le va¡ spotnaam en verhaal vindt in carnavals-
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den zich over het feit dat et hier helemaal geen srandbeeld bestond voor bnzd nationale volksheld, In r95o

WV

Misschien wel her be¡oemdsce standbeeld in Nede¡land

ifl Stavoren (Ft). Daar staat het Vrouwûe vafl
Stavoten sinds 1969 over de heven en het IJsselmeet (in
de cijd van hec verhaal de Zúderzee) uit te tu¡en, FIet

ldentiteit en musealisering

Historie en erfgoed

Een volksverhaal kan dus gebruikt worden om een ima-

Onder de sagen zljn het regelmatig de historische sagen

verhaal is waarschijnlijk geliefd omdat hec zon duidelijk

go te bouwen en een identiteit te creëren, die naar bin-

die de potentie hebben om het ror lokaal

van Spaarndam een beeldje van

L{ans Brinker te plâatsen, en nog altijd komen er
Amerikaanse en evengoed Japanse toeristen op af,
Overigens speelde het oorspronkelijke verhaal in de roman zich dichter bij Haarlem en bij zee af, e¡ had de
held geen naam.

om er

zijn koek mee aan te prijzen.

sfeer dus pas plaats

in de late negentiende en vroege

rwinrigste eeuw

Wie het plaatsen van

scandbeelden eû monumenten

de vos werd al

in

1938 geplaatsc

in Hulsc (Z), Voot-

namelljk op basis van de vetmelding van 'Hulsterlod
(het bos van Hulst) in het Reinaertvethaal is men gaan
beweten dat de plot zich om en nabij Hulst zou afspelen, De overlevering van de taal en de geograÊsche aanLevend
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wijzingen in het Reinaertverhaal wijzen echter verder
allemaal naar Oost-\4aanderen en Gent en omgeving,
FIet bos van Hulsc wordt genoemd als Reinaert enorm
staar re liegen over een in de Kriekeputre verborgen
schat, die natuurlijk onconr¡olee¡baa¡ ver weg ligl
Hulst is in het vethaal dus synoniem aan Vetweggistan.
Detgelljke ktitiek heeft er nooit toe geleid dat Hulst de
claim op Reinaettheeft losgelaten. Hulst is Reinaettstad
geworden. Er werden meer Reinaert-standbeelden gepleetst, scraten kregen namen rit de Reinøert, ever,als
horecagelegenheden en verenigingen, er kwamen toneeluitvoeringery ommegangen met tablelux l)iuønts,
optochren, feesten, tentoonstelli.ngen, jazzfestivd.s, een
scripalbum, lessen over Reinaert op alle basisscholen en
een route mec Reinaertbanken. Een kreek in de buurt

van het bos heeft van het gemeentebestuur de naam

Ktiekeputte gektegen, om de historische claim

een

handje te helpen,

Vooral beroemd bij buitenlandse toeristen is de verhaalÊguur Hans Brinker, hetjongeqje dat Holland voor
een wate¡snood zou hebben behoed door zíjn vinger tn
de lekkende dijk te stoppen. He¡ ve¡haal is eigenlijk
geen Nederlands volksverhaal, maar een verzinsel da!
beroemd is geworden door de jeugdrom¿t Hans Bdø'
l<er or the Siluet SÄa¿er uit 1865 van de Amerikaanse

rideltk -

een saamhorigheids-

gevoel ceweeg brengt, en naar builer toe in culturele,
commerciële of rccreati,eee zin de aandachc uekt,

moedige en hebzochtige koopvrouw die haar schipper

laar waarschuwt haat nogr zulk kostelijk voeilsel mag
men niet verspillen - ze riskeert door God met ermoe-

voor volksverhaalfiguur Reinaerc

al is her maar

nen toe

vrouwrje helemaal geen heldin, Het is een rijke, hoog-

ring,

ee¡sce srandbeeld

-

verhaal met een moraal is, maar welbeschouwd is het

erop uicsruurr om het waardevolsle op aarde voor haar

Het

gelrnatig de sage van Ellert en Brammert komt vettellen,

Hec museum draait uireindelijk niet om ElletË en
Brammerc, maar om de Drentse iden¡iteit en Drents
erfgoed, waat de sage deel van uitmaakc. Ellert en
Btammert

zljt

de zichtbare blikvangers,

staât

voor volksverhaalÁguten als c¡iterium voor de6nitieve
ânnexatie neemt, komt eigenlijk altijd na de Tweede
Wereldoorlog uit. Op deze regel is maat één ¿itzorde-

Beroemde helden op sokkels

nadruk nog altijd op de plaggenhutten, het turfsreken,
her hunebe4 het museum over de Dtentse cultuur en
het dotpsschoolrjø waar een professionele vercelle¡ re-

De claim is overigens nagenoeg op niers gebaseerd: in
de roma¡ 'ILe Phantom Sbip zegt de Engelse schriver
Frederick Marryat in r837 dat de VOC kapitein van de
\4iegende Hollander in Terneuzen geboten is. Terneuzen kan in elk geval niec de chuishaven geweestzijt,
wânt in de zeventiende en achttiende eeuw pâste er
geen Oost-lndiëvaatdet in de kleine haven.

besloot de lokale

Bakker Gé P0stel gebruikt de sage van de Witte Wieven

Terneuzen een groot festijn en loopt kapitein Van der
Decken in historisch kostuum rond,u

te vinden. Als h!1 mec prachtig graan terugkeert, is ze
teleurgesteld en laat het overboord gooien. Een bede-

de gestraft te worden. De hooghartige vrouwe gooit
vervolgens haar ring in het water; eerder zal de dng cerugkeren, dan zij ooic arm zou worden, De volgende
dag snijdt ze een vis open en vindc ze haat tlng tettg,
De voorspelling van de bedelaa¡ komc uit¡ ze verliest
haat bezittingeq wordt arm en vervalc tot de bedelstaf,
Ook de handelsstad wordt gestraft: de haven verzandt
en uit het water groeien lege kotenaren. De kracht van
het moralistische verhaal en van het beeldmerk lijkt het
negatieve imago van her Vrouwcje re oversrijgen.

Negatief imago geen hezwaaat
Dat negatieve imago lijkt ook de \4iegende Hollander
Het vethaal is uit de Engelse lettetkunde afkomstig en schetst een donker beeld van de
goddeloze Nederlandse kapitein van de VOC die zijn
ziel aan de duivel verkocht om sneller tussen Amsterdam
en Batavia te kunnen zeilen, Na een període van voorspoed, kwam hlj in de macht van de duivel en moest zijn
geen parten te spelen,

Volksverhalen kunnen op één of andere manier appelleren aan een collectief vetleden eû meer nog aan gedeeld erfgoed, Dat wordt des te duidelijket zodra hec
volksverhaal gemusealiseerd wotdt.

&æ8s €@m

passeerde, De reiziger werd dan beroofd en ve¡-

moord- Op een dag trofen ze een meisje aan dar ze lieten leven, en dac in het hol gevangen wetdgehouden om
de huishouding (en meer) re doen, Op zeker moment

erin om de ene tover bij het scheren de hals

r¡steloze zi,el de zeven zeeën bevaren loc het Einde de¡
Tljden- Voorwaat geen voorbeeldig heerschap,
De motaal .'an zonde en doem lijkt echter - hand in
hand met de ontke¡kelijking - van volksverhalen als het
Vrouw{e van Stavoren en de Vliegende Hollander afgef,eder. te zrjn, Wat overblijft zijn stetke iconen, die

Elle¡tsveld.
Hec verhaal werd het eerst

bekendheid genieten en die hun relacieve rijdloosheid al

zoî icoon

meester kan

maken, beschikt over een duidelijk beeldmerk,In tgzz

door ce snijden en de andere te onrvluchten, Waar de
rovers stiervenr heette het lacer Brammertshoop en

het Strlpet Wylke, Hec verhaal speelt tijdens

de

Tweede Engelse Oorlog toen Britse troepen in 1666

in

West-Terschelling aan land kwamen om de magaz:Ljnen
van de Staten van Flolland en de VOC ce plunderen en
plat te branden, Vdjwel heel Wesr-Jerschelling stond

opgecekend door

de Bticse troepen West-Terschelling hadden geplunderd en in brand gestoken, gaf de aanvoerdet aan een
compagnie soldacen opdrucht om ook het Oosce¡lsvartier te plunderen- De opmars van de Britten stokte,
toen ze het kerkhofvan Srryp naderden; waren daat in
de verte mensen te onderscheiden en d¡eigden ze in een

hinderlaag te lopeni Wat ze in wetkelijkh eid zagen, w a.
ren schots en scheef staande gtafstenen en gestileerde
stoeppalen, die als grafstenen wetden gebruikt, Eén van
dat daa¡ was in de verte, Het Stryper W¡{ke antwoord-

zetdeniZij

hunebedden in Drenrhe bouwde.

ze meenden dat hec vrouwtje sptak over gewapende

Het dorp Schoonoord profileert zich tegenwoordig

anden, De soldacen maakten rechtsomkeert, en dankzij

schrijfster Maty Elizabeth Mapes Dodge (r83r-r9o5),

knotsen in hun hand. Binnenin her museom vinden we
een moderne reconstructie van hun hol- Maar eigenlijk

Naoorlogse toeristen uit de Verenigde Staten verbaas-

Sinds zoo6 is het Miesende Hollander Festival in

hebben we te maken met een streekmuseum, en ligc de

0q q0l0

Dit

gedeelce van het verhaal is historie, de resr is sage: nadat

dominee Johan Picardt (16oo-167o) in zijt Annales
Drentbiae. In de loop van de twintigste eeuw zijn de
twee tovers uitgegroeid tot reuzen - het slag dat ook de
als

Ertgoed

spoedig in lichterlaaie, maar de bevolking had tijdig een
goed heenkomen naar het oosten wecen re vinden.

de soldaten vroeg aan een passerend oud vrouwcje wat

in 166o

lZ) een monumenr voor de
\4iegende Hollander geplaarsc, een zeilschip dac zich
half onder water bevindt. Bij de herdenking van
"ierhonderdjaar stadstechten, in r 984, kreeg de stad de slogan'Ternetrzen, stad van De \4iegende Hollanderi
werd er in Tetnetze¡

Ook hier werd later een standbeeld voor op-

gericht.
Tetschelling (Fr) plaatste in r98z een standbeeld voor

Het Dtentse Openluchcmuseum in Schoonoord heette
eersr'De Zevei Markenl maar staac thâns bekend als
Openluchtmuseum Ellerr en Brammert, De sagenÊguren Ellert en Btammert waren in een vroege voorstelling rovers die in een hol ondet de grond op de Drentse
heide woonden, Ze hadde¡ draden over de paden gespannen die in het hol een bel lieten dnkelen als e¡ een

slaagde ze

bewezen hebben, Wie zich van

coepascen.

s&ørke

Égæmem @p8@w€r€ffi,

reizþr

en een

krijgslist, geTnspiteetd op het verhaal over het Paard van
Troje, was eerder datjaar nog een heldendaad, toen de
prorescanrse troepen hem met een tutfschip in Breda

ffiË@ffiffi*Ëffi#
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In

Lochem (Gl) staat het
standbeeld te
scandbeeld van de Hooiplukker. Een jongecje trok in
r59o war hooi uic een wagen en sloeg tljdig alarm toen
hij Spaanse soldaten onder het hooi zag zicren, die via
een list het stadje wilden ve¡overen, Het verhaal herinnert âân een roemtuchte periode uit de Tachtigjarige
Oorlog, en portretceerr de kri;gslist als lafhartig. Deze
schoppen,

de gevatr'Daar staan er honderden, maar liggen er

dui-

doelð,e daarmee op de grafstenen en de do-

den, maar de Britten sloeg de schrik om het hert, omdat

vij-

reuzendorp, en aandeingangvanhecOpetrluchtmuseum

deuicspraak van hec Strypet Wyfke is Oosc-Terschelling

staan ze pontiÊcãâl: de teuzen Elle¡c en B¡ammerc, met

voor hec oorlogsgeweld gespaard gebleven.
Veel sagen gaan in feite ovet bovennatuurlijke wezens
als spoken, nachrmerries, kaboutets, witte wieven en
dergelijke, en bevac¡en nauwelijks een kern van waar-
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heid. Die bovennaruurlijke sagen doen in bredere geo-

Bovendien heeft hij een uitspanning rond de witte wie-

Het verhaal leve¡c in feite

een

verklating achreraf voor

er in opdrachr van de

VVV

een beeldje van Kiste

Trui

graÉsche kting de ronde, en worden mee¡ ad hoc door

ven gebouwd, met een winkel en een rescâurent en een

de teloorgang van het laarmiddeleeuwse Westenschou-

gemaakt, waarvan reproducties re koop werden aange-

bepaalde plaatsen geclaimd. Bij de hisrorische sagen is

wen; in zeker opzicht heeft hec verhaal dezelfde fatalistische themaciek als het Vtouwqle van Scavoren, De uic-

boden.

er vaker een kern van waatheid aanwezig en worden de

themaparkje vol zelfgemaakte poppen, deels witte wieven, ln de zomermaanden kunnen toeristen na een di-

verhalen lang niet altijd op allerlei plaatsen ve¡celd. Hec

ner regelmatig mee met een ve¡halenve¡teller, die hen

komsc van de vloek is immets dat de haven en het eens

Mook. Zoals

verhaal van het Stryper Wyfke is zelfs een vootbeeld
van een sage die in Nederland verder niet voorkomt-

meeneemt naer de nabijgelegen Wiue Wievenkuil al-

toen sprake van een zekere rivali¡eit, Middelaar was het

waar het verhaal verteld wordt. De sage is hie¡ als hec
ware een legitimatie geworden voor commerciële en ¡e-

zo welvarende Westenschouwen in de vijftiende eeuw
verzanden, Her dorp verarmr en verdwijnt n¿ overstromingen in de achrtiende eeuw uiteindelijk in zee, Alleen

Gommercie en toerisme

creatieve acriviteiten, De geruchcen over de rvitte wie-

als een baken overeind staan,

Naast het creëren van een lokaal wi;-gevoel worden

ven besronden

volksverhalen vooral toegeëigend ten behoeve van com-

sche liefdesgeschiedenis is e¡

merciële en toeristische belangen- In Zwiep (Gl) heeft
r¡olenaar en bakke¡ Gé Postel er gtooc belangbljom de

Witte Wievenkuil in citculatie te houdenIn de kuil huizen drie akelige witte wieven, die men 's

ongetwijfeld al langer, maar de romanti-

in de negentiende

eeuw

de plompe kerktoren blijfc

De toren werd echrer i¡ t845 verkocht en in 1848 gesloopt, zodat de stenen elders weer gebruikt konden

had het vethaal al gea[nexeerd voor hun eigen plompe
toren, Vanaf toen werd de sage regelmarig verteld mec
verwljzing naar de Koudekerkse Plompetoren, Sinds

enejongen was bang en sloeg vroegtljdig op de vluchc,
kwaad wit wief achter zich aa¡r, maar wistjuist op tijd
de boerderij weer te bereiken. Hij mochc met zijn vrien-

gooide hij een hand zand richring her dorp en sprak hij

dinnecje trouwen, De witte wieven bleken hem nade¡-

in wanhoop de volgende vloek uit¡

r99z wordt deze Plomperoren - die nu ook nad¡ukkeheec - doot de Vereniging Natuurmonumencen
bewusc uitgebaat voot toe¡iscische doeleinden. Er is in
de toren een draaiende verhalencarrousel geplaatst,
wâar bezoekers naar kunnen kijken rerwijl et een band
wotdt afgedraaid met het verhaal van de zeemeermin.

'Wes

De sage gaat nogsceeds over de ondergangvan Westenschouwen, maar n1r in combinatie met de ondergang

echte Witte Wievenkoek, die de jongen ooit oferde.
02 2010
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aan zworn, vergeefs

zijn vtouw cemg eisend, Uiteindelijk

censchouwen,

Hec zal je berouwen,

van Koudekerke, en ditmaal is het de Koudekerkse

Datje genomen hebt mijn vrouwe;

plompe toren die als baken is blijven staan.

Westenschouwen zal vergaan;
Alleen de plompe roren zal bli;ven staan,

We kunnen dus vaststellen dar een zichcbaar element in
het landschap bepalend is geworden voor de locacie
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Dat her nog op een andere manie¡ kan misgaafl, coonc
de Peelkabouter van Hotst (L) aan, Men was in Ho¡sc
op zoek naar een verhaal dat een samenbindende facto¡
ondet de eigen bevolking zou wezen, het coerisme zou
bevorderen, en de lokale champþonreelc meer glans
zou verlenen. In rgqo bedachc de toenmalige Horster

verdwijnen van de ene roren, de sage neer de eersrvol-

Her verhaal

gende toren is toegehaald.

nende kabouters en mensen, De idylle wordt btuuc ve¡-

Waar het mis ging

stoord door hebzuchtþ mensen die de paddensroelen
van de kaboute¡s vertrâppen en meenemen, Lfet ver-

Ruzie en rivaliteit zoals rond Robin Hood in Engeland

driet van de peelkaboucers is gtoor, en de heer

in Nederland eigenlljk nauwelijks meege.

De sage wil dat de protestanrse croepen een gtoce soldijkisc hadden begraveo daags voor de Slag op de
Mokerhei in t574, De Spatjaarden hakten de opstandige Hollandse soldaten in de pan, en niemand kwam
de soldlj meer ophalen. Een vtouw uit Middelaar raal<te
geobsedeerd door het gerucht dat ergens nog een kist
met geld begraven lag, Elke dag trok ze mec een schep
naar de Mooke¡hei om er te gâen grâven zonder enig
succes, Vanwege haat activiceiten kreeg de vrouw debij-

Hulst is het oüdste

naam Kiste

voofbeeld van een

De lokale

volksverhaalfiguur.

tijd

burgemeester Romé Fasol een verhaal en publiceerde
her onder de titel De Peelk øbo uters tøn Hotst.

thans samen één gemeeûte vormen.

standbeeld voor een

dic had geweten, had ze haar

waat hec ve¡haal verteld wordr, Hec verhaal functioneert het best als er neâr een concrete toreî gewezet
kan wotden, als een þlaats van verbeeldingi? De band
lussen sage en toren was in dit geval zo hecht, dar bt het

maakt, Alleen over het erfgoed ,'an de sage van Kiste
Trui ging het rnis tussen Mook en Middelaar (L), die

Reinart de Vos in

Trui

niet zo versleten:

lljk zo

hebben we

Hel standbeeld van

cijdens de opening een protestdemonstratie mec sPan-

Een curieus verhaal van ennexetie ken verceld worden
ove¡ W'estenschouwen en Koudekerke (Z)- Een groep

wal te nemen, De zeemee¡min was echter gehuwd rnet
een zeemeerm rT, die wanhopig achcer de vissersboot

Erfgocd

beeld van Kiste Trui van de sokkel te halen en ce onrvoeren, maar dat mislukte. In plaats daarvan werd et

lezenr Als Kisre

zeemeermin in de net¡en, Ze besloten haar mee naar de

Bakker Gé Postel bakr en verkoopt nog altijd de enige

was een plan om de dag voor de onthulling in rg77 hec

En dac was niec het enige hergebruik de plompe toren
wâs nog nie! verdwenen of hec naburige Koudekerke

bij verzonnen door de Gelderse dich¡er A,C,W

haarspit in de Witce Wievenkuil te durven gooien, De

loftsgeschenk.

er niet mee eens, dat Mook de sage voor zich opeiste, Er

Staring (r767-r84o).

pas

vissers uir hec welvarende W'estenschouwen kteeg een

hand toch gunstig gezind omdat hij hun ooit een koek
had geofferd, en ze gaven hem nadien een gouden brui-

"aker

doeken gehouden. Op één van de spandoeken stond te

nachrs maar berer kan mijden, Als vrijersrest moesten
ooic cweejongens voldoende moed verzamelen om een

een

van het

Trui geplaatst voor het stadhuis ven
bij buurgemeenschappen, was er

worden.

sage over de

De andere durfde het haarspit te gooien, kreeg

In tgTz werd een groter exemplaar

beeldje van Kiste

tui.

WV

zagin de rweede helft van de twintigsce

eeuw samen met de gemeence Mook en de plaatseliike
hoteca, toerisrische kansen voor de sage. In 1976 wetd

schetsc een ideaal vetleden van samenwo-

van

Horst roeptzijn raadslieden bijeen- Het is Peelkabouter
Wijsneus die mer een oplossingkomt, de mensen moeten de kabouters heþen om ondergrondse woningen re
bouwen, en in ruil daanoor leren de kabouters aan de
mensen de kunst om het helejaar door champþons te
kweken. Vervolgens kon iedereen da¿rna weer in Levre-

denheid voo¡tleven,
ln r997 werd de Stichting De Peelkabouters opgericht,
en burgemeester en wethouders beslocen in datjaar ook
nog eens zevencien bronzen beelden met taferelen uic
het boek in de gemeente te plaatsen, deels gefinancierd

doo¡ de lokale ove¡heid, deels gesponsord door de lo-

kale middenstand en een verzeke¡aat, Het groorste
beeld roont Peelkabouter Wijsneus, op een boomst¡onk zicrend met een haasje

-

de kabouter

lijkt overi-

gens alleszins meer op een kind mec een muts op, dan
dat hlj aansluir bij het meer Ëradidoûele kabouterbeeld.

Hec verhaal is een iøwntíon oJ

trøditiot

de vertelling is

zeer recent geconstruee¡d en voorzien van de suggestie

dat de verrelling roc hec t¡aditionele erfgoed behoort,
Ho¡stheeft zich met andere woo¡den rer zelfprofrlering
een quasi-historische icoon aangemecen, Het verhaal
drijft echter op mode¡ne senËimenten, sll¡i! vooral aan
bij de meer moderng literaite kinderkabouce¡boeken
en toont compassie, die v¡eemd is aan ttaditionele ka-

Van de¡ Schlossen re vinden, die niet allemaal zijn uitgezonden op televisie. De producties zrjn steeds tot
stand gekomen in samenwerking metjou¡nalisr, lokaal

In christel!1ke zin vethaah de legende over de scrijd van
de heilige (het goede) tegen de duivel (her kwaad).
Onder de oudere katholieken in Beesel klinkt de klacht
áat deze reIìgsetze dtmensie in het sruk meer en meer

boutersagen, Bovendien probeert het kunstsptookje net

historicus en volksvethalenverzamelaar Reggie Naus,
die regelmatig over Van der Schlossen heeft gepubliceerd, onder andere in het boek Zwattmaketij in het
Løtà van Røvenstein Naus heeft de volksverhalen, die
de reguliere provinciale bundels nooit gehaald hadden,
aan de vergetelheid ontrukt en is thans de meest actieve

iets te opzichcig een glanzender imago te verlenen aan

vetspreider van de sagen,

graag zien dat het ge-

ter lange draak niet alleen kop, ogen, scaart en vleugels

deweinig cot de verbeelding sprekendg lokale champg-

bied rond Slabtoek een rweede She¡wood Fo¡est zou

bewegen, maat ook btullen, ¡ook blazen en vurlrspu-

nonEeel!,

worden, waarinJacobus van der Schlossen gelijk Robin
Hood als een toeristische attr¿ctle zo¿ worden uitge-

}{ij zot

jongeren 's nachrs een spookhuis bezoeken om te griezelerù om elkaats zenuwen
weer een heel ander verhaal,

uit te

staan, mâe¡

bij

een modern

publiek wel de aandach¡ weet vast te houden, Ooktech-

Literatuur
GregoryJ, Ashworuh,'The Insrruments ofPlace Branding:
How is ir Donei;in: -E,ro?can Spatíal Reseøtch and Poliq, t6

-

Willem de Blécou¡t, Ruben A. Komar¡Jurjen van der Kooi en
-Iheo ll{edet Verhslen van Steà. en Stteek, Sagen en Legenàen in

nische innovaries maken he¡ evenement overigens
steeds specraculairder¡ sinds 1995 kan de veertien me-

-

-

Wederom blijken commercie en toerisme een belang-
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rljke drijfieer om lokale volksverhalen nieuw leven in

De opzer om met hec verhaal en de kunstwetken de lo-

met nâme de volwassen Horsters voelen geen band
mer de Peelkaboute¡s, Verde¡ worden er in Horster

WV

Erfgoed

winkels en bg de

02 2010

producten vetkoch¡ met name aan toe¡isten, maar het
verhaal

blijkt

wel allerlei Peelkabouter-

geen bijzondere aantrekkingskrachr op

toeriscen te hebben uitgeoefend- Het offensief om kin-

20

-

-

deals samenbindend element fungeert, dan is het Beesel

tegisseur van buiten aangerrokken en honde¡den bewo-

als een attractie v00r Amef¡kaanse toer¡slen.

lerlei acciviteiten voor kinderen gevierd, waarbij de op-

ners van Beesel

brengsr ren goede komt aan de Clini Clowns,

volking

ge-

Het heeft et alle schljn van dar men beter op zoek kan
gâen neâr een bestaand ttaditioneel volksverhaal, dan
dat men moet proberen er eentje te vetzinnen. De bestaande volksverhale¡, zelfs de negatieve, hebben inmiddels bewezen over een beklijvende bekendheid,
aancrekkingskrucht en een zweem van ouderdom en
nostalgie re beschikken. Het is niet voor niets dat de
ñeeste gemeenres kiezen voor een bestaand, traditioneel volksve¡haal,

Plannen
De dynamiek is er nog niet uitl er zijn meer plaatsen die
zich willen prolileren met een stukje narratief erfgoed,

Zo worden e¡ in Ravenstein (NB) kansen gezien voor
de toverende tover Jacobus van der Schlossen. Op
Youïube zijn verschillende korre documenraires over

-

-

'l950 neergezet

een subsmntieel deel van de torale be-

treden op als Êguranteo terwijl enkelen wor-

den uitverkoren als acteurs. Zowel de optocht overdag

De draak (en opvallend genoeg niet Sint Jotis) is in

als het spel 's avonds trekken steeds rneer publiek; om

Beesel ook nog eens een bindend elementin de gemeen-

her spel's avonds op tribunes te kunnen bijwonen, moe-

schap geworden, staat niet voor niets in het gemeente-

kaartje kopen, Het draaksteken is

wapen, en is ook elders in de gemeenschap met zekere

cen toeschouwers een

dus ook in commercieel en roeristisch opzicht een suc-

regelmaar remg

ce

vinden,

ces.

Het verhaal dat uitgebeeld wotdt, is de cradicionele le-

De initiatieven o¡n met een volksverhaal a an place brøn'

SintJoris: in een stad moet telkens eeû meûs
geoferd worden aan een vrese[jke dtaak. Op een dag
valc het lot op de dochter van de koning. Als zij aan de
draak ten prooi dreigt te vallen, arriveert de koene
chirs tenridder Joris die de draak steekt. De draakwordt
mak en laat zich aan een leiband naar de scad voeren,
Als op aandtingen van de ridde¡ de bevolking zich vervolgens tot het ch¡istendom bekeert, wordt de d¡aak
door Joris gedood. Hlj krijgt veel geld als beloning

te doen, komen vaker van bovenaf dan van onderop. De grootste berokkenheid en belangen ziln roch
vooraltevinden bij het gemeentebestuur, de lokale middenstand, de horeca, de WV de historische veteniging, her lokale bankliliaal de carnavalsvereniging, de
kerk en Nacou¡monumencen. E¡ worden ook talloze

gende van

maar deelt dat meteen onder de atmen wee¡ ur¡-

zooS,

Zie ook Sirnpson

Afgezien van de redaccer:rs werkten nog elf andere aureurs
mee aan deze publicatie. De literatuur waarnaar in dit boek
verwezen wordc, zal hier nier telkens herhaald worden. Alleen

slaagd: zo wordt er jaarlijks een Wijsneuzendag met al-

Iijkt beter

Levend

& Simgso n zoo5; Bowman

Zie De Blécourc, Kor¡an, Van der Kooi & Meder zo¡o.

wel, Hier wordt de legende van Sint Joris en de draak
doot de bewoners a.tief Lî erc gehouden. Elke zeven
Het beeldje van Hans Br¡nker werd ¡n

beelden staan allen op kindethoogte)

Landiin: Fo/åiore

\zoog) ñr.2, \3\-r4t.
Jennifer wesrwood &Jacqueline SÌmpson, Í,e role o/r,,e
Lanã. A guiãe to Englønd\ Legends, from Spring-Hæled Jack ø
tbe witchæ oJ watboys (Londen zoo 5),

Noten
r Wes mood

in Nede and een legen-

jaar wotdt de legende in een spektakelstuk nagespeeld,
in de zomer, meerdere keren achrer elkaar, Er wordt een

deren bij het verhaal en de beelden te betrekken (de

Sajn Rerlnders,'Places of rhe imaginarion, an ethnography of
¡he TV de¡ective routl in: Cultural Geographies t7 (zoro) nr, r,

fi9

De draak als icoon van Beesel;
een successtory
een gemeenschap

rage tourism in Robin Hood counr¡lLezingop het XIV
Internarional Economic Hisrory Congress, Helsinþ zr-:5

t? -52

elkaar vereenzelvigd worden,

Als ergens in

Perer Lyth,'Selling hisrory in an age ofindusrrial decline, heri-

Jacqueline Sirnpsoo'Seeking dre Lore of rhe

geslaagd

-

Vcrtcl ecns... s (zoxo) nr, z,¡+.tg.
Duncan Lighc,'Dracula tourism in Romania, Culnral ldenriry
a¡dtheSrare,it Annals oJ urisn rcsearcb 3a (zoo7) nr,3,

Augusc 2006.

worden ingezet des te duidelljker spelen ze ee¡ rcl i¡
processen als carnavaliseting folklodseting, musealisering en festivalisering. Hoe grotet de patticipacie van de
Iokale bevolking in het tot leven brengen van het.'olksverhaal hoe duidelijker plaats, verhaal en mensen met

8gææw€.

Nedcr/and (Arnsrerdam zoro).
Marion Bowman,'In memoriarnJennifer Wesrwood (¡g+ozooz)', in: Folkkte ne (zoo8) aflevering 3, 3a6-3a8.
Ruben A, Komarr'Roemenië zer zijn Eâ¡den in oÌrde en mode¡ne verhalen r het Draculatoerisme als booming businesslin:

746'765,

-

heid bevorde¡en en de eigenheid versterkeù zoweL naat
binnen als naa¡ buiten toe. FIoe se¡ieuzer de verhalen

d€

kale identiteit te versterken, is niet bijscer

ce

blazen- Tevens kunnen de verhalen de naamsbekend-

eem

E

-

spelen en merchandise in de winkels.
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testen,

Maar dar is

begint te verwateren ten koste van actie die met de legende weinig heeft

baat, met bordjes bij de plekken waat de saget zich af-

&m €wær$sêñss&e

er vdendschap te

geesten op te roepen ofsatanisge te spelen,

d.ing

volksverhalen van onderaf gekoescerd, en aan plekken
vasqgehecht die daadwetkelijk bezocht wo¡den, maar
van pløce brand.ing ì.s dan vaak geen sptake, Wel zien we
regelmatig legend, tripping optreden: bijvootbeeld als

nieuwe liceratuu¡wordt hier vermeld, De fomt bljdir atrikel
zijn afkornscig uic dic boek.
Zie voor dir begrip Ashworrh zooe. Samenvaaend stelthij;
'Pbce brrnding is rhe ide.r ofdiscovering or creaÈing uniqueness, wbich dilleren¡iates one place frorn others in order co
såin a compernive bmnd valud (p, e),
De verhalen rond Dracula gaan uireindelljk rerug op d. gelljknâmge rornan vân Brarn Scoker uic 1897, en hebben dus een
Literaire oorsprong- Zie Lighr zoo7, Koman zoro.
Op verschillende plekken in de counties Notringhamshire en
Yorkshire wordt de sagenfiguLrr geclaimd, her meesc prorninenr in Sherwood (Forest)/Notingham, LoxleylsheÉeld en
Wakefield/Barnsdale. Zie de index vanWesrwood & Sinpson
zoo5 op Robin Hood en vergelijk Lyrh zooó,Ashworth zooe,
P'12.

Er

is verder geen verband met de delen Pirøtes o/ ¡hc Carribean

de \4iegende Holtander een - evenmin negacieve - rol speeL en zijngezíchrvol tenrakels heefr.
Hec concept lieu d'inagiratior is geintroduceerd door Stijn
Reijnders; zie bljvoorbeeld Reijnders zoro,

uit 2006 en 2oo7 wa¿rin
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