Ðe Een"ste l{atiomale Verteïdag (6 jumi 20t4)

Themadag en den kta n k
als een vorrn van

zeþromotie, en de beÌangen waren

in dit geval het gootst bij

The Making of...

een favoriet verhaalpersonage, en zo ortlstoncl

Een themadag wordt altijd in het leven geroepen

de trvee

partiien die elkaar

Op zondag 6 ju ni zoo4 organiseerde het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur in

Cultuur lMee¡tens
lnstrtuùt

samenwerking met de St¡chting Vertellen en

-

Roodkapje

Verteldag. Op r73 plekken in heel Nederland

Foto: Petn Schoornans

waren act¡viteiten van vertellers georgan iseerd.

ln dit art¡kel geeft Theo lrleder een verslag
van een insider en plaatst vanuit het

kritische kanttekeningen.

Top Tien als gimmick
Vijf

dagen voordat de eerste

Natiornlc Vcrtcldtg

tieriaa¡ gewerkt

aan een databasc nìct volks-

geschik te maken voor raadpleging op het internet, cû
de presentati€ van de Nederlandse

mij eind 2003

ook op I

juni

VolksverhalenbaÙk

te laten plaatsvinder.

Om te voorkomen d¿t journ¿listen hiervoor nog

gevraagd werd om als volksverhaaldeskundige van het

Meetens Ifftituut in de denktank zitting te nemeD.

Diet uit hun stoel zouden komen, we¡d het idee

Er waren op dat momeût al met succes substantiële

geopperd om enkele reeds beoogde boeken te presen-

subsidies geworven bij het VSB Fonds, het Priûs

teren.

lords.

Be¡nha¡d Cultuu¡fonds en de Stichting K.¡. Hein
6

juni 2004,

Ir

ieder gevaÌ de

NCY-prblicatie

Spíegeltje spiegel-

tje aan de wanrl; Otet sprookjes, broodje- aøp en anderc

voll.sverhale¡ onder redactie vaû Olivie¡ Rieter en

de

eerste zondag na Pinksteren, De Nationale Verteldag

Ineke Strouten, en de publicatie van Pim van Schaik

zou moeten uitg¡oeien tot een traditie, en we stonden

en Kees Volkers getiteld In geuren en kleuren;

met de organisatie van de eerste verleldag dus aaû het

Vollct erhalen en sprookjes in kleurrijk Nederland.

begin van een loepzuive¡e vorm van 'invention

Vanwege de connectie tussen verhalen enjourDalistiek

traditior'. De afsprâak

was dat het Nede¡lands

of

Certrum

werd er nog een derde boek bij betrokken dat dan zou

voo¡ Volkscultuu¡ de eerste (paar) keer betrokken zotr

verschijnen: Mediahypes en moderne sagen; Sterke

zijn bij de organisatie, totdat er eer goed draaiboek

verhalen in het nieuws order redactie van Peter Burger

zou bestaan, waarm€e de Stichting Vertellen zelßtandig

en

Willem Koetsenruiiter.

ve¡de¡ kon. Ook het motto voor de Verteldag was
inmiddels geformuleerd:'Iede¡een heeft een ve¡haal'

perspectief van de wetenschapper enkele

al

verhaÌen: het leek een goed idee om deze clatabasc

Ook de datum stond al vast: zondag

het lvleertens lnst¡tuut de eerste Nationale

Jan Marijnissen met

voots

het Nederlands Cent¡um voo¡ Volkscultuu¡.

Verteldag bet¡okken gerâakt, toen
Theo Meder

verhaal te houden. Op het Meertcns InstitLrut wcrd

het eerst gevonden hadden: de Stichting Vertellen en

Ikben zelfbij de organisatie van de Nationale

onderzoeker orale

in [cilc

het idee om een weben<1uête naar hct firvorictc volhs-

(dus iedereen is een ve¡telle¡). En ook wat betreft het

Co rn

pact scen a rio

Om de connectie met de Narionale VerteÌdag

ideologische fundament hadden de belangdjkste twee

duidelijker te laten uitkomen, werd besloten om de

partijen elkaar reeds gevonden: er zou worden

hele bijeenkomst in verhaalvorm te gieten en le laten

uitgedragen dat het mordelinge vefielÌen var ve¡halen

leiden door ve¡halen'ver telìers, Er wercl door vertelster

behoort tot ons ¿rlt rele erfgoed eî daTrref eerrvotrÍr

Mirjam Mare een compact scenario ontwikkeld wa¡riD

van (tolks)kunstl>etreft. E¡ zou ve¡de¡ benad¡ukt

- in hetbestekvan een uur - verhalen werden aþwisseld

worden dat de mondelinge verhaaloverdrâcht een

door interyiews elì presertaties. Zc zou op clc clag zelf

Na hct tellen van de laatste stemmer op I juni zag de

eeuwenoude traditie is, die welbeschouwd nog steeds

worden bijgcstarur door vcrtellcrs Eric Bonias, Min

Top Tien er als volgt uit:

bloeit. Ook voor een ve¡haalonde¡zoeke¡ van het

Ve(beelcn en Pâulinc Seebrcgts.

van start zou gaan, we¡d er tijdens een persconfctclltic

Meertens Instituut waren dit stut voor stuk acceptabele

op het Meertens Instituut te,{mslcrdÂm onclcr tÍìdcrc

l. lìoodkapje

urtgangspunten.

bekend gemaakt wat het popÙlairste vol)<svcrhaal irr

2, Assepoester

Ovel de NiLtioniìlc Vcrteldag zclfbestond aanvanke-

lijk het idce dôt hct hcelmooi zou zijn als er drie
çvcnemcnteu zoudcn plaatsviuclcn per provincie (het

tlet draaiboek krijgt vorm

wcxlcu cr uitcixlclijk vccl mecr,.,), Voor lìet centrale
cvcncmcnt vicl cle kcuzc op lìet,{rclìeon, waar zou

Nederlard arno 2004 is. Voor die bckendmakiDg wns

3. Doornroosje

eeû eûthousiaste Bekende Nederlaucler aangetrokkcu

4,

in de persoon van ]an Marijnissen van cle Socialistischc
Partij. Nogvoordat het popuìai¡ste verhaal bekcnd

5. An¡Ìnsì

de ideologie van de Nation{le Vertcldag vîst, lnôÀÍ dc

worclcn bcgonncn mcl een vertelontbijt. Er werd op

6, Nieuwe Kleren van de Keizer

vormgeving van de dag moest nog ¡rîdcr wor(lqD

gcspcculccrd clat clc schrijvende pers vooraÌ op de pers-

werd gemaakt, had Marijnissen bij wijze van grap nl
zijn voorspelling van de Top D¡ie op eeû papiertje

7. lìepelsteeltje

ingevuld. Tevens moest ncn zich Lrczinncn op

geschreven. De nummers drie en twee had hij rnisgegokt,

9. I'l¿ìns en Grietje

werd in eerste iùstaùtie gedacht aan een studicdag of

maar zijn voorspelling van de nummer één was miclcle¡r

10. Mcisje met de Zwavelstokjes

s)'r¡posium, mÂâr tereclìt werd vâDuit de del'ìktank
opgemerkt dÂt nren daarmce vooral de eige¡'incrowd'

werk verzel door het team van hel Nederlands

Dc Top Ticû was hel resultaat van een webenquête

bereikte, terwijl het nr¡ juist de bedoeling wâs om de

Centrum voo¡ Volkscultuur, bestaande uit di¡ecteu¡

buitenwereld te l¡ereìkeû. Er weÍl bedâchl dât we het

Irieke Strouker, Johar de Bruijû eû Susanûe Wernekes

in

8.

Vrouw Holle

AliBaba en de Veertig Rovers

de roos: Roodkapje bleek het populairste volksverhâal,

Er Marijrissen had zijn 'voeling met het volk' weer
eens bewezen...

Hij vertelde zelfook nog een politick

uit nôdm van het Meertens Instituut, die op de website

Met de komsl

v¿lû ds clcnktônk

stor(l dc d¿rtu¡r'Ì c¡ì

viteiten ter promotie eromlìeen. Wat dit

liefst veel

l

cLe

acti-

irtstc bctrcft

co¡fcrcntie zou if'ko¡ncn, terwijl

de visùele media meer

intercsse zouden tonen voor het vertelspektakel zeif.

In de aanloop naar de Verteldag werd heel veel

jourralister wilclcn bereiker, kort voo¡dat

sâmeû mel Saskia der Broeder en Pieter QuelÌe

verhaaltje over een land waa¡in het met de mâteri¿lc

v¡n

rijkdom wel goed zat, maar waarir de im¡nâtc¡icle
rijkdom (zoals "empathie") uit het oog verloren dreigclc

www.natioDaleverteldag.nl. Meer dan de presentatie

de Verteldag echt van sta¡t ging, Besloten werd

vau een belangwekkende wetenschappeliike vondst,

pe¡sconferentie te organiseren op het Meertens

het comité van aanbeveling gezocht, de website werd

te raken. Ook het immateriêle erfgoed bleek

was de Top Tien een gimmick om op de strak

Instituut op dinsdag I juni.

gebouwd, aÉûches en folders werden ontworpen,

Marijnissen aan het hart te gaan, want op ziin weblog
van 3 I mei schreef hij al: "Zonder verhalen geen historie,

geregisseerde persconferentie veel media mee te

Zonde¡ histo¡ie geen volk."

themâdag in Nederland: de Nationâle Verteldag.

laatgang

1

nummer

ì, 2oo4

clc

N¡tionale Ve¡teldag is gehouden:

'kietelen', en bedoeld als opmaat naar alweer een nieuwe

on

een

namens de Stichting Vertellen. E¡ we¡den BN-e¡s voo¡

nieuwsbrieven gedrukt, persbe¡ichten geschreven, e¡
Gaandeweg groeiden de ideeên. Liever dar een

Vertelle¡

<les

Vaderlands zag men een verkiezing van

we¡der vertelÌers, gemeentes enlocaliteiten geactivee¡d...
Ook op het MeerteN ging de machinerie lopen:
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s)¡rnposiumzaal en caterirg we¡den gereserveerd, de

dit kleine berichtje ook op woensdag terecht gekomen.

maa¡ onde¡weg in de auto hoorde hij dat ze er ecntje

l)cMrrrckk0rrrcS

webversie van de Volkve¡halenbaDl werd gebouwd,

De Telegraafbesteeðde er rvoensdag een pagina in het

had voo¡bereid. Ook de Nederlandse Linde van Schaik

er werd Beld gereserveerd voor de vormgeving,
kunstena¡es Minke P¡iester werd aangezocht om twintig

kate¡n Vrouw aan. Een etmaal na de ofÊciële opening

(7 jaar) had een verhaal voorbereid, afkomstig

vrrl¡ll Írx¡ v{'rh¡rl
Itúot Mîtrir lt.l)¡U

van de Nederlandse Volksverhalenbank had de site

boek In geuren en kleur¿, van haar vader Piû. Het was

tekeningen te maken op sprookjes- en sagendrema's en

zo'n 4000 hits te verwerken gekregen.

een ve¡ha¿l van de vade¡ van een Ghanees klasgenootie.

er werd een

eigen

en op aalraden van de denktank

transpa¡ant - webadres aange\4aagd:

Tijdens het vertellen hield ze het boekvast, voor het
Op die woensdag stond de telefoon bij het

geval ze de draad kwij t zou raken.

wwwve¡haìenbank.nl. Terwijl het Nederlands Centrum

Nede¡lands Cent¡um voor Volkscultuur en bij het

voor Volkcr¡ltuur een folder drukte voor de perspresen-

MeerteN niet stil. Er kwam bij

tatie, liet ook het Meertens nog een folder voor de eigen

voor het a¡tikel in Troru, van donderdag. RTL4 kwam

achterbar maken ûet reclame voor de Volksverhalen-

laûgs met een camera voo¡ een item in Editie

bank en een drietal s1'rnposia.

Omroep Gelderland en Studentenradio Utrecht belden

het Jeugdjournaal opnames zou komen ¡naken.

voor interviews. En voor de rest van de dag slond ik

had ik ook opname-apparatuw er fototoestellen bij

deserteren. Ik vroeg clc nìùtì onr rrijr [)l¡nrlj($ wcg l(i

dagbladjournalisten te woordl. Nede ands Dagblød,

me, Daa¡mee we¡d de entourage om spoltaan en alle-

doen, en zijn eigen hcrinncr¡nfícn uit lrcl hoolil

Leeuwítîaler Courøfit, Haøgse Coltrønt... Pas on\ 16.30

daags te ve¡tellen tamelijk

maken. De man ging cnigszins hrror'rcrr<l irklurrrL<|, cn
meteen daarna wercì hct qcn lcvco(lili yctlltiìli kotlct,

Uiteindelijk

verlþ

de strakke regie die

de perspresentate geheel volgens

Mirjam Mare had uitgewerkt, en

nij

een fotograaf langs

NI.

Sommige kinderen leken pas ter piekke besloten te
hebben om een ve¡haal te ve¡teÌlen (al dan niet
gepusht door de ouders) nadat het gerucht ging dat

Zelf

volgens opgave van het Nederlands Cent¡um voor

uu¡, toen de deadline voo¡ de jourûalisten was

onnatuurlijk. De kinderen
moesten op een podium gaan staan, kregen van mìj

Volkscultuu¡ zater e¡ twintig jo¡-¡rnalister in de zaal.

aangebroken, keerde de rust weer. De ioumalistieke
aandacht conceûtreerde zich vooral op de Top Tien,

een

Op de dag zelf gaf ik al interviews aan Teleac-radio,
Wereldomroep radio , de Telegraaf eî Trcuw. Milj¿m

Roodkapje en de Verhalenbank - de Nationale Verteldag

Mare en anderen werden geliterviewd voor het

kwam regelmatig pas op het.rweede plan - tot

Brabants Dagblad. De Volksve¡halenbank t¡ok de

ongenoegen van de Stichting Vertellen. Op de dagen

nodige aandacht, maar de verkiezing van Roodkapje

erna keerde het

toch hel meest.

stichting alsmede ve¡tellers we¡den ve¡volgens meer

tij enigszins: Pieter Quelle van

Media-aandacht
Zoals gezegd was de verkiezing van het populairste

de

op dinsdag dit als eerste bericht op Teletekst:

en vervolgens

kwamen

l)lit$( ollìci{r

hi0llì

tl

lc

bondiger, persoonlijkcr, cn (lc ûlur nu¡rktc ¡lu oolt

daar nog een camera en een geluidsman van het

oogcontact me! het weinigc publiÇk

Jeugdjournaal bii. Niettemin slaagden de kinderen er
nog heel behoorlijk in om hlrn verhaal op een ratuur-

Beroepsvertellers

(l t cì rog

rrt(n(1,

Toen zich geen kanclidttcn ntccl urrtttlkr¡tl¡tt voot'

lijke wiize te vertellen: zorder te actereû, soms even

het Open Podium had ik gclcgcrìlìci(l onr trl,lr.(lctttt

dicht bij huis. Esmee vertelde over een eenzaam paard
dat er een vriendje bijkrijgt. Kubra over een meester

var de beroepsvertelÌers bij tc wonon, Lìqr Srool (ldcl
van de denltank en de genocligdcn vnn rlic oclrtcrrd

AvRo-radioprogramría Opiun op zatet d¿gav ond

die op school erg gepest wordt doo! een paar leerlingen.

trok's middags het land in or¡ nndc|c cvcrrcÛìc tcr b¡j

stord veel meer in het teken van de Nationale Verteldag.

Saûae vertelde ove¡ meisjes en een jongen die op

tewonen.

mijn eigen optreden

ir het

vollaverhaal voo¡al een 'teaser' voor de media die
we¡kte. Kort na afloop van de persconferentie stond

microfoontie omgeha¡rgen,

Wereldoorlog, over hoc lìijcclì

hâperend, soms met een zeli¡e¡zonnen ve¡haal van

aan het woord gelaten, en

school leren volksdansen. Twee pubermeisjes vertelden

De Nlation a le Verieldag
De centrale openingvan de Nationale Verteldag

gezamenlijk het sprookje var Roodkapje. Er Roos

Eén van de professionals

ttîd op oll(lq.t

(lr:

{ìtliçfitclì"

Volkers vertelde een familieverhaaltje over haar

naam Wieltje - in werkelijkheicl Wille rrr A, ll¡ìIiltol(lt U¡t

vond plaats op zondag 6juni om 10.00 uu¡ met een

overgrootvader, die in Borneo geconfronteerd werd

Alphen aan den Rijn, die niet aaugcslotcn is ltij clc

Vertelontbijt in de refter van het klooster van het

met koppensnellers, die hij schrik wist aan te jagen

Stichting Vertelleû, en die zich hccli gcsp¡ci¡tl¡s!(r'(l ilì

Archeon in Alphen aan den Rijr. Ook dit evenemert

door zijn kunstgebit uit zijn mond te haÌen en er hard

clownerie. Zijn ve¡tellìng stoncl aangckon<li¡¡rl uls ltct

was weer strak ge¡egisseerd met enkele korte sprekers

(onder wie de burgemeeste¡ van Aìpher aar den Rijn)
en beroepsvertellers

(Monty Haffen, Har¡o Teeuw,

Philip van der Zee), en als dagopener dominee Nico
ter Linden die onde¡ andere eenjoods verhaal vertelde.

-""

r"

Ll".-"."-

veríaaTvan De Belach¿liks K¿i,

lìlûîr

d i1

l(w( t1 $l('chls

zijdelings in zijn perfo¡mance ¡an clc or¿lc. I lij

Volwassenen
Var de

Lwee

p¡esenteerde zich vooral als een gck, clic zich inhcckltlc
dat hij de dolle graafWillem V (1313-

volwassen vertellers, was er één

lllì9)

wus, clic

medewe¡kster va¡ het Archeon die iets vertelde over

het linke¡- en het ¡echterwiel had uitgcvon<lcn,

Na de openingwaren er verspreid over het Archeon

de manier waarop men vroeger vlooien ving in een

Zijn optreden kenmerkte zich voolal dool konrischc

beroepsvertellers te vinden die hun ve¡halen ve¡telden.

pruik. Problematische¡ w¿s

interactie met het publiek. Toen lìÜ iìîn lìcl slot vrocg

In de denktank hadden echter ook stemmen geldonken

bejaarde man uit Gilze-Rijen. Omdat hij zo boeiend

om voo¡al ook gewone vertellers aan het woord te

kon vertellen over vroeger, had zijn dochter hem aan-

laten.

gespoord om op de Verteldag ook zijn verhaal eens te

oler nog wagen waren. infornlccr(lcn twcc !ncnscn il
het publiek ofhetverhaalvar' De l)ehchrlijkt Ktitxtg
kwam. Waârop Wieltje vrolijk oplicuw bcgo,r tln zijrì

Zii waren

ir

het Archeor om 12.00 u1¡r aan de

de

vertelling van een

doer. Maar loen de mar eenmaal moeizaam het

verhaal ove¡ Willem V, aan het eind vitn wicns lcvcns¡r.td

beurt bij het Open Podium. Bezoekers die zich bij de

podium beklommen had, hâalde hij vijfA4-tjes tevoor-

de Belachelijke Kei ligt...

kassa hadden gemeld met de mededeling dat ze een

schiin. Kennelijk verkeerde

ve¡haal wilden vertellen, hadden gratis toegang gekregen,

vertellen hetzelfde als voorlezen was, of was hij bang

en we¡den door een medewerkster naa¡ het houten

om bepaalde details en feilen over te slaan als hij het

optredend onder de naam Dondclclf- Philip is

podium gebracht in het middeleeuwse deel van het

nu uit ziln hoofd zou doen. Ik heb de man nog redelijk

overigens zo'n r)?e verlellcr. dic nict irllc,:n rjirnr.rnen-

,A¡cheon. De zeven kinderen die zich aangemeld hadden

lang zijn ganglaten gaan, maar toen hii na ongeveer

verhalen vertelt, maar zich ook sjamaan voclt) vcrtclclc

waren aÌler meisies, er daarnaast wa¡eû er rog twee

een kwartier zijn eerste A4-tje vol data, te lange

vertellen al weer meteen associeert met het vertellen

volwâsseren. Twee van de meisjes hadden een allochtone

zirnen eû mirder relevante uitweidingen had

in middeleeuwse kostuums. Zo vertelde hü cen

van verhaaltjes aan kinderen - een minstens zo ha¡d-

achtergrond: de Marokkaanse Sanae en de Turkse

voorgelezen, vond ik het mooi geweest. De mar vertelde

uitgebreid Iers sprookje over Cormac MacArt onder

nekkig misverstand als dat het vertellen van ve¡halen

Kubra. De vade¡ van Sanae ve¡telde me dat hij helemaal

(in het kader van

sFìoniem staat metvoorlezen. In meerde¡e kranlerì is

niet wist dal zijn dochter een ve¡haaì ging vertellen,

nota bene over zijn eigen ervaringen in de Tweede

Opmerkelijk is dat de jounalist volksverhalen en

24

uit het

laàt gaûg

1

nummet 1, 2oo 4

de

ht ir

de veronderstelling

dat

schrijf-

herdenking van D-Day op 6 juni)

Beroepsve¡teller Philip van der Zcc (ook wcl

in de loop van de middag meerdere vcrhalcrr, gcklcccl

de tttel Reis naar het Tov¿,'¡ijk. Zijn vroúw Theresia
begeleidde hem tijdens het verteìlen op de harp.
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Philip vertelde me na afloop, dat hij zijn vertelling had

genre, als het motto van de dag is dat iedereen een

een themadag te organiseren, maar de passie voor het

ve¡tellen van ve¡halen speelt natuurlijk evengoed een

samengesteld uit drie verschillende versies van het

ve¡haal heeft. In de nieuwsbdeven en persbedchten

verhaal. Later die middag verteÌde hij nog een langer

we¡d ook vastgesteld dat er nog altijd en bii voo¡tduring

rol. Ook het Nederlands Centru¡n voo¡ Volkscultuur

verhaal, een licht komische variatie op de

verhaÌer worden verteld in onze cultuur: moppen op

wordt gedreven door een passie, maar dan voor de

Middel¡ede¡landse vertellirg Karel enàe Elegøst, ntt

het schoolpÌein, ste¡ke ve¡halen in de kantine en familie-

volkscultuu¡. In haa¡ bdefhoofd valt te lezen waar het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur voor sL¿ar

geschiedenissen op verjaardageû. De

o\ader de Trfel Karel ekde Elequast.

Elders in het land
Afgezien van het leugdjournaal kwamen er geen

nalionale cameraploegen op de Verteldag af- het
nieuws

var die avond werd gedomineerd door de 60-

beÌa¡gstelli¡g

voor volksverhalen, ook de traditionele genres als

"Dagelijks Leven, Tradi¡ies en futuelen". Nel als het

sprookjes en sagen, zit in de liÍi, al

Meertens Instituut houdt zij zich bezig met de culluur

en

filns

als

is

het maar via boeken

Harry Poxer en Lord of the Rings. Kortom:

Nede¡landse cultuu¡.

verzorgt de wetenschappelijke kant, en het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur de praktische kant, in de

Een grote griefvan de Stichting Vedellen was dat

richtirg van wat in hetEngels tíar's public folklore heet.
Daarbij hoort ook het zelf orga¡ise¡en vân volkskundige

veßchillerde vertellers op het vertelontbijt het
bestonden om hun verhaal van papier voor te lezen.

everementen en het zichtbaar maken en promoten

culturele ramp te ziin; er komen gewoon weer andere

Niet alleen de burgemeester van Alphen en de 'abt' van

van volkscultuur. Het Nede¡lands Cert¡um voor

verhalen voor in de plaats.

geschiedenis van Roodkapje. De NCRV-radio maakte

het ArcheoD-ldooster lazen hun verhaal voor, ook

Volkscultuur profileert zich boverdien als 'landelijk

een opname van het verhaal van dominee Ter Linden,

Nico ter Linden las zijn teksten op. De voorlezers zijn

lnstituut voor het lmmaterièle Erfgoed'. Het sluit aan

en ook Teleac en de We¡eldomroep maakten opnames.

zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust geweest:

bij de plannen van UNESCO met betrelkirg tot het

h

in deze gelette¡de we¡eld wo¡dtverhale¡ vertellen

behoud van het immateriële erfgoed. Na behoud van

Centrum voor Volkscultuur voo¡ een andere st¡ategie

gemakkelijk geassocieerd met verhalen voo¡lezen.

het materiële erfgoed, is UNESCO begonnen rnet een

te kiezen. Centraal

deltaplan voor de bescherming en bevordering van

geen bedreigde bezigheid) en de vedelle¡.

Dekker het programm¿ OVT van de VPRO telefonisch
te

woord over

de verteldag

in het Archeon en over de

totaal trok de dag meer dan 500 be¡ichlen in de

krant, op het web er op radio en televisie.

Het punt toont aan hoe gevoelig het ligt met de
Ondertussen waren er in het hele land

beroepseer vaÍì de ve¡telÌer,

er hoe eeroudig afirijking

ùnmate

eel erfgoed als zang, dans, vertelkunst en

Verbeterpu nten
Met de Nationale Verteldag lijkt het Nederlands

komt het vertellen te staan (al is dit
Doo¡ de

alli¿ntie met de Stichtirg Vertellen komt de nadruk

vaD het ge\ ¡enste id€aal kan worden opgevat als

feesteû. 'Bedreigde' vormen var

aantasting van de identiteit van de verteller en het

niet alleen gedocumerteerd eû bestudee¡d te worden,

vertellen van de beroepsverteller. Het vertellen komt

was 's middags een vertelpicknick. In de sterrenwacht

imago van de vertelkunst. Voor de professionele

maa¡ ook besche¡¡nd en gestimuleerd.

daa¡mee ook

van Be¡gum vertelde Douwe Kootst¡a Friese verhalen

ve¡tellers die zich hebben verenigd in de Stichting

uit de verzameling van Dam Jaarsma. In filmtheater

Vertell€n is het vertellen van ve¡halen hun brood-

vertelevenementen. Op de Bataviawerf in Lelystad was
een

vertelontbijt. In het Vondelpark in Amsterdam

Luxor in Zutphen werd een groot vertelfestival georgani-

volkscultuff dienen

wel te liggen op het €ven get¿lenteerde als onalledaagse

i¡

onalledaagse plaatsen terecht zoals

vefteltheaters en musea - en zodoende worden proces-

Die laatste twee aspecten zijn de reden dat het

vernilen,

sen van folklorisering, festivalisering en musealisering

in werking gezet. Men loopt daarmee het risico dat

winning. Ze vertellen in theaters, op vertelfestivals, op

Meefiens Instituut wel een advrsereDde rol wil

verhalen vertellen uiteindelijk in de sfeer van de oude

scholen, in musea en de laatste tijd in toenemende mate

maar geen uitvoerende functie aDbiee¡t: het past een

de¡ Vertelle¡s'. In Den Bosch we¡d onde¡ meer een

ook in bedriiven. Ze lrekken een atistiek hemd of

weteNchappelijk instituut niet om ve¡schijnselen die

ambachten en de dode vitrineobjecter terechtkomt, en

vertelwandeling georganisee¡d. In het kleine Museum

vestie âan, zetten eventueel een hoofddeksel op, hebben

zij bestudeet ook actiefte bevorderen, want daarmee

dan heeft de hele cultuurimpuls contraproductief

wo¡dt de onderzoeker

gewerkt,

seerd.

Door de provincie Overiissel t¡ok een 'Karavaan

Simon van Gijn ve¡telde dejonge Dordtse verhalenverzamelaar Ruben Koman, die me op

7

een

attribuut in de hand en creëren zichzelf eer büh¡e.

zijn eigen studie-

juni mailde:

Meestal is het de bedoeling dat de luisteraars op stoelen

ofbanken toekijken en luisteren, in een theateropstelling, Bij veel optredens moet ook ent¡ee wo¡den

dât Sinterldââs €no¡m iû de

viedng

Hoe dan ook zijn er wel wât verbeterpunlen dent-

ik

eerst zelfgestimuleerd heeft. Ook om eer ardere ¡eden

baar. Duidelijker maken dat vertellen niet s)'noniem is

betaald. De ve¡tellers acte¡en het verhaal veelâl met

begeeft de wetensclupper zich in een wespennesL:

met voorlezer,

UNESCO kan Sintcrklaas als een te stimuleren feest

moeLen gewoûe, alledaagse vertellers meer bij de vertel-
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bezoekers (12u) efl de fiveede keet (14u) 23. Eî kofiden

Niel

lift zit, nadat hii

de

lijkt me

een goede aanbeveling. Voorts

et bij het flrcede bezoek fliet fieer ifi, en er moestefl

bewegingen, gebaren, mimiek en stemmeqes.

zelfs mensen naat huis r'lorden gestuutd. Het is hl.

zelden hebben de ve¡teÌlers e¡ een voorkeurvoo¡ om

erkennen, maar tegelijkertijd ve¡langen dal

bijzondere en exotische verhalen te ve¡tellen, ofom mee¡

niet meedoet, omdat dit een politiek inco¡rect element

gewekt dat vertellen een

;- ,.t-.;..i-.

de beroepsvertellers excelleren.

Maar als er open podia

worden aangeboden, is het wel

var belang dat de

een

klein museum. Het t erliep heel so4tel en ik kreeg

yeel leuke reqcties. TV en krant er wederom bij.

bekende t¡aditionele verhalen te vertellen

varuit een

nieuwe invalshoek (bijvoorbeeld Roodkapje vanuit het
Dat waren dan de stads-tv en de locale krant
De

de regisseur van

obiect. De wetenschapper kan moeilijk gaan rappofieren

Ja, was hø¡stikke leuk!! De eeßte keet had

Dordtenaar.Et dll is dan natuurlijk maar een kleine

perspectiefvan de wolf). Voor hun verhalen shoppen
ze graag

in de wereldwinkel: een blante profverteller

ZwaÍe Piet

-^,, -l;-

Het Nede¡lancls Cenlrum voo¡ Volkscultuur vindt
dat he! Meertens op dit

purt teveel spoken ziet.

Hel Nede¡la¡rds Centrum voor Volkscultuur wil, van-

dag betrokken worden, zodat niet de

podiuÍ

indruk wordt

<unst is waarin alleen

gewone vertelle¡s meer begeleiding krijgen van ewaren
sprekers, en in een natuurlijker en 'veiliger' entourage

kûrren

vertelt met gemak Eskimo- ofMaori-ve¡halen. Hun

uit haar publieke taakopvatting, de volkscultuur wel

op hun gemak hun verhaal

het algemeen waren de reacties van de vetellers

ve¡telkunst is de¡halve heel wat anders dan de alledaagse

stimuleren, Het Meertens wil dat niet, maar wil weer

welwillend luisterend publiek. Op de verteldag moet

naderhand (zeer) positiei

vertelkunst, waarbij men mee¡ moet denken aan het

wel bestuderen hoe anderen dat doen. Zou het vertellen

men voo¡al vier¿n dat het vertellen bloelr êñ rêer

vertellen var een sterk verhaal op een verjaardag ofhet

van Roodkapje gestimuÌeerd gaan worden (maar die is

museum behoeft.

vertelleû van een goeie mop in de kantine, gewoon op

toch al populair?) ofjuist de ve¡halen van Lange

g¡eep uit de gebeurterisser er de be¡ichtgeving. Over

Þagelijks vertellen en pod iu m vertellen
Een themadag

wordt steeds in het leven geroepen

een stoel

temidden

onderwerp. Maar wie ofwat is dat dan precies bii de

Natiomle Verteldag? Het liikt eeû cortadictie om 'het
(volks)verhaal' aan te merken als een ondergewaardeerd

jaargâng l

nummer 1,2oo4

doen voor een

Winter en de Stenen Uilenborden (hierop had nie-

n de luistelaars.

mand gestemd in de webenquête)? De laatste dreigen

om aandacht te vragen voo¡ een 've¡geten' groep of

26

duidelijk het Meertens

De taakverdeling is daarbii

Ronald Reagaû. De radio was beter vertegenwoordigd.

miin gepensioûeerde collega Ton

van het dagelijks leven en met de Nederlandse folklo¡e.

het volksverhaal is ¿ief de pandabeer van de

jarige herdenking van D-Day en door de dood van
's ochtends stond

Vû¡lûllfr l¡ì lìþt ¡r, lr6i,rl

Prom oten van

volkscultuur

Erkenning van de (professionele) verteller

misschien wel

lijkt

de

belangrijkste drijfoeer voor de Stichting Vertellen om

uit

te sterven, maar als dat zo is: zit er

dan wel iemand te wachten op hun reânimatie?
Er verdwijnen al eeuwen verhalen en dat

blijkt

geen

Casus

-

Levend Erfgoed

