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Waar koman de Indianenvarhalen vandaan?
Theo Meder
De vraag 'Waar komen de Indianenverhalen vandaan?' kent meerdere
antwoorden. De samenstelling Indianen-verhalen kan worden opgevat
als 'verhalen van Indianen' en dan is het antwoord simpel: het zijn de
verhalen die verteld worden door de oorspronkelijke bewoners van
Noord- en Zuid-Amerika.
Indianenverhalen kunnen daarnaast ook 'verhalen óver Indianen' zijn.
Dit genre heeft in de tweede helft van de negentiende eeuwen de eerste helft van de twintigste eeuw een grote populariteit gekend. In elk
geval dankzij de boeken van de Duitse schrijver Karl May (1842-1912)
over de Indiaan Winnetou en zijn blanke bloedbroeder Old Shatterhand, maar evengoed door een enorme productie aan zogenaamde westerns: films over cowboys en Indianen. In Nederland kwamen daar vanaf 1935 de boeken bij over Arendsoog en Witte Veder, geschreven door
Johannes Nowee en later zijn zoon Paulus Nowee.
We kennen het begrip Indianenverhalen echter ook in de zin van wilde,
uit de lucht gegrepen verhalen. Kunsthistorica en archeologe Hannedea
van Nederveen Meerkerk gaat er bijvoorbeeld van uit dat de negatieve
Nederlandse term Indianenverhalen behoorlijk oud is, want in een uitgebreid artikel brengt ze in de inleiding al het woord in verband met de
problematische verhoudingen tussen Nederlanders en Braziliaanse
Indianen in de zeventiende eeuw. Nergens komt ze echter met bewijsplaatsen dat het woord Indianenverhalen in negatieve zin al heeft
bestaan in de zeventiende, achttiende of negentiende eeuw. Ze refereert
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louter aan het moderne taalgebruik. Om meer te weten te komen over
de ouderdom van de samenstelling in de ongunstige betekenis dient in
de eerste plaats gekeken te worden of deze voorkomt in ons grote historische woordenboek, het Woordenboek der Nederlandse Taal, dat een
periode bestrijkt van de zestiende eeuw tot en met de twintigste eeuw.
Het begrip is hierin echter niet opgenomen. In de verschillende etymologische woordenboeken die uitleg geven over de herkomst van woorden en hoe ze aan hun betekenis zijn gekomen, is het begrip al evenmin
te vinden. De naslagwerkeJ met spreekwoorden en gezegden leveren
evenmin resultaat op.
Met de gewone woordenboeken hebben we wat meer geluk. In de edities van de Van Dale uit 1950 en 1956, alsmede in Koenen uit 1966
komen Indianenverhalen nog niet voor. In de Van Dale uit 1970 wordt
het woord louter als samenstelling gesignaleerd, maar zonder een uitleg
over de betekenis te geven. Een toelichting krijgen we pas in de Van
Dale uit 1976, die als enige betekenis geeft: 'romantisch verhaal over
Indianen'. Bij deze uitleg denkt men al snel aan de verhalen van Mayen
Nowee. In de Van Dale van 1984 verschijnt er plots een tweede, figuurlijke betekenis: '(fig.) opgesierd, ongeloofwaardig verhaal'. De twee
betekenissen worden herhaald in de Van Dale-edities uit 1992, 1999 en
2005. Sinds 1992 heeft ook het Koenen-woordenboek de figuurlijke
betekenis opgenomen: 'Ongeloofwaardig verhaal, sterk verhaal'. Woordenboeken hobbelen altijd een beetje achter nieuwe taalfeiten aan, maar
alles lijkt erop te wijzen dat wilde Indianenverhalen van recente datum
zijn, in elk geval pas uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw, en misschien al uit de jaren zeventig.
De bronnen die deze stelling het beste kunnen staven, zijn kranten. De
Koninklijke Bibliotheek heeft een grote collectie historische kranten uit
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de periode 1618-1995 doorzoekbaar online staan. Het zoekwoord

Kar! May begonnen langzaam maar zeker suspect te raken vanwege de

'Indianenverhalen' levert 222 treffers op, allemaal uit twintigste-eeuwse

soms wel erg heldhaftige avonturen en hun al te nadrukkelijke westers-

kranten. De oudste treffer is uit De Sumatra Post; op 16 januari 1928

superieure, masculiene en christelijke invalshoek. De dominante katho-

publiceert de krant een artikel onder de titel 'Waarheid en Verdichtsels',

lieke ideologie in de boeken over Arendsoog en Witte Veder deed de

waarin gesteld wordt: 'De moderne schooljeugd heeft een beetje genoeg

serie uiteindelijk ook geen goed in de vrijgevochten jaren zestig en

van de ouderwetsche indianenverhalen. Onze H.B.S.ers en gymnasiasten voelen veel minder als [sic] hun vaders toen die op de schoolbanken

zeventig.
Vanaf het moment dat het cowboys- en Indianen-genre niet meer zo seri-

zaten, voor Berenklauwen Winnetou, ze hebben andere helden gevon-

eus genomen wordt, begint ren Indianenverhalen op te vatten als een

den, die hen méér boeien.' De krant is wat prematuur in zijn oordeel,

overdreven, fictief en onwaarachtig genre. Op 7 maart 1973 citeert de

maar het is duidelijk dat hier op de verhalen van Kar! May cs gedoeld

Caraïbische krant Amigoe di Curacao uit het Nederlandse dagblad De

wordt.

Tijd. Het artikel is gewijd aan minister Polanen die op twijfelachtige

Tot in de jaren zestig gaat het in kranten bij Indianenverhalen steeds om

gronden een complot in Suriname vermoedt en daarom de politie de

de spannende verhalen over Indianen zoals voorgesteld in boeken en

vrije hand geeft om op te treden: 'Het is Polanens goed recht het optre-

films. Het gaat daarbij in veel gevallen om een tamelijk westers, etno-

den van de regering en het afstaan van alle macht aan de politie te ver-

centrisch, paternalistisch en derhalve weinig accuraat beeld van

dedigen, maar indianenverhalen lijken daartoe niet het meest doel-

Indianen. De Indianen zijn hier de roodhuiden die oorlogszuchtig en

treffende middel. Aldus De Tijd'. Hier wordt duidelijk dat de

wild zijn, wel af en toe een vredespijp roken, maar ook vaak de strijdbijl

woordenboeken een beetje hebben achtergelopen: Indianenverhalen als

opgraven, rituele dansen met de tomahawk uitvoeren rond de totempaal

uit de lucht gegrepen verzinsels waren blijkbaar al bekend in de jaren

onder het slaken van vervaarlijke 'oewoewoe' -kreten, op mustangs door
de prairie rijden, regelmatig in stammenstrijd verkeren, tegenstanders

zeventig.
Het begrip neemt vanaf de jaren tachtig echt een vlucht. In de commu-

scalperen, en die met een beetje pech iedere zin beginnen of eindigen

nistische krant De Waarheid verscheen op 24 juli 1982 de volgende

met 'ugh'. De boeken en films maakten dat de jeugd niet genoeg kon

ingezonden brief:

krijgen van de spannende wild-westverhalen met cowboys en Indianen.
Tot in de jaren zestig werd hun strijd nagespeeld door kinderen, verkleed
als Indianen met veren tooien, en als 'kooiboois' met hoeden, holsters en
revolvers. Maar op dat moment raakte het genre al op z'n retour. Nieuwe
helden, genres en ideologieën maakten hun opwachting (denk aan Pippi
Langkous), en de ooit zo populaire negentiende-eeuwse jeugdboeken van
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'Indianenverhalen'
Het is mij de laatste tijd opgevallen dat in De Waarheid regelmatig de
term Indianenverhalen' gebezigd wordt om aan te geven dat door derden verstrekte spectaculaire informatie schromelijk overdreven ofonjuist
is. [ .. l
Door het gebruik van deze term draagt De Waarheid mijns inziens bij

tot het in stand houden van het door slechte en racistische boeken en
films gecreëerde clichébeeld van äe indianen' als nobele maar oorlogszuchtige wilden. De werkgroep Inheemse Volken waar ik lid van ben
stelt zich ondermeer tot taak dit clichébeeld, dat een volkomen verkeerde
voorstelling van zaken geeft en discriminatie van een bevolkingsgroep in
de hand werkt, uit de wereld te helpen.
Wij nemen zonder meer aan dat het geenszins in de bedoeling van De
Waarheid heeft gelegen dit clichébeeld in stand te houden en dat de
redactie zich ook niet gerealiseerd heeft dit in feite wel te doen door het
gebruik van de gewraakte term.
Bij dezen verzoeken wij U om deze term niet meer te gebruiken. Als
alternatiefzou wellicht de term 'wild-west verhaal' kunnen dienen.
Rotterdam, Kees Quaadgras

Broodje Aap van Ethel Portnoy uit 1978. De schrijfster laat in dit boek
zien hoe allerlei sterke verhalen en geruchten in de moderne mondelinge overlevering circuleren. Het zijn griezelige en tegelijkertijd ook grappig-grove verhalen over akelige misdaden, domme ongelukken, enge
buitenlanders en pijnlijke misverstanden. De verhalen zijn niet meer en
niet minder dan verwoordingen van onze eigen latente nachtmerries en
wensdromen, vooroordelen en verdenkingen. De ergste Indianenverhalen komen uiteindeliJk uit het bevooroordeelde en achterdochtige
deel van ons brein vandaan ...
Persoonlijk heb ik als volksverhaalonderzoeker regelmatig te maken met
broodjeaapverhalen, maar als mens heb ik weinig op gehad met Indianenverhalen. Natuurlijk heb ik als kind ook cowboytje en Indiaantje
gespeeld, maar dat spel kwam toch vooral neer op elkaar verkleed pro-

In dezelfde krant De Waarheid verscheen op 24 september 1988 een artikel over de 'Cultuur van Zwijgen', over machogedrag en seksueel geweld
tegen vrouwen. Psycholoog en preventiewerker Cees Hoefnagels vertelt
over het mannengedrag: 'Het idee een jager te moeten zijn die zijn prooien pakt, zet mannen continue onder druk. Ik heb vroeger seksuele voorlichting aan jongensgroepen gegeven. Die jongens vertellen zoveel
Indianenverhalen over hoe vaak ze wel niet klaargekomen zijn en hoeveel
vrouwen ze wel niet gepakt hebben. Al die jongens voelen zich ellendig,
want geen van allen is twintig keer op een nacht klaargekomen.'

beren dood te schieten. Met de boeken van Karl May en Johannes
Nowee heb ik als atheïstisch opgevoed kind evenmin weinig affiniteit;
ik heb mijzelf ooit met moeite door één deeltje Arendsoog heen geworsteld, en dat smaakte niet naar meer. Mijn voorkeur ging destijds veel
meer uit naar de strips van Kuifje. Het enige dat me van het cowboysen Indianen-gedoe is bijgebleven, is het relativerende en pesterige, anonieme volksrijmpje over de Indiaanse held van May:

Te laat, te laat, zei Winnetou;
Het zaad is al naar binnen toe.

vandaan?' gaat meer op de inhoud in: waar komen - in moderne
bewoordingen - geruchten en sterke verhalen vandaan? Tegenwoordig
wordt vaker de term 'broodjeaapverhalen' gebruikt, naar het boek
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De vierde interpretatie van de vraag 'Waar komen de Indianenverhalen
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