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Het vertellen van verhalen, zoals dat deel uitmaakt van

het alledaagse leven, vormt sinds de ontwikkeling van het

vak volkskunde een dankbaar onderwerp van verzamel-

arbeid en onderzoek. De drang tot verzamelen werd

mecle ingegeven door de vrees dat het traditionele ver-

haalrepertoire met rasse schreden aan het verdwijnen
was. Zo'n anderhalve eeuw later blijkt deze angst goed-

deels ongegrond te zijn nog immer zljn et vertellers te

vinden die de traditionele sprookjes en sagen kunnen¡er-
tellen. Niettemin valt er een verschuiving te constateren

in het verhaalmateriaal: sprookjes en sagen moeten het

tegenwoordig in populariteit afleggen tegen genres als

moppen en 'sterke verhalen'.
De traditionele sage over de heks moet allengs meer

plaats inruimen voor de moderne sage over de magne-

tron. Deze tendens is volkskundigen niet ontgaan en de

studie van de zogenaamde hedendaagse sage is inmiddels

uitgegroeid tot een serieus specialisme. De specialisten op

dit terrein hebben elkaar gevonden in de International
Society for Contemporary Legend Research. De tscr.n

belegt sinds r98z jaarlijks een congres (afwisselend in de

vs en in Europa), geeft het tijdschrift Contemporøry Le-

gend rit, en laat een nieuwsbrief verschijnen, FOAFtale

Neøs genaamd.
In Nederland is tot op heden weinig gepubliceerd over

moderne sagen. De activiteiten ziin voornamelijk beperkt
gebleven tot verzamelen, en hebben nog zelden aanlei-

ding gegeven tot diepgaander onderzoek.' Op het P.J.

Meertens-Instituut zljnin r994 nieuwe impulsen gegeven

aan het verzamelen van en het onderzoek naar volksver-
halen. Als nieuw project is er onder meer de Nederland-
se Volksverhalenbank van stârt gegaan. Volksverhalen
(sprookjes, sagen, legenden, raadsels, moppen en'stadssa-

gen') worden in een elektronische database verwerkt. Aan
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De tertn'Broodje Aap-verhalen', die

in Nederl¿nd de algemeen gangbare

aanduiding geworden is voo¡ tnoder-
ne sagen, vevijst naar de titel van de

eerste Nederlandstalige verzamelbun-

del van hedendaagse sagen, Brootlje

Aap, geprhlìceerd door Ethel Port-
uoy in r978 (r99za). Pormoy deed

ook een tweede bundel het licht zien

onder de titel Broodje AaP Met
(r 99zb). Een andere actieve verzâme-

laar in Nede¡land, gespecialiseerd in
moderne sagen, is Peter Burger, die

inmiddels ook rwee bundels op zijn
naam heeft staan: D¿ urnale uan de

kangoeroe (r992) en De gebraden baby

(r qss).
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elk verhaal wordt relevante literaire en contextuele infor-
matie gekoppeld: over het genre, de vertellers, de date-
ring, de taal, het type-nummer, de motieven, trefivoorden
en verhaalopbouw. Verder bevat de Volksverhalenbank il-
lustratiemateriaal en geluidsfragmenten. Ook wordt, ge-
koppeld aan collecties van volksverhalen die op het insti-
tuut berusten, onderzoek gedaan naar vertelcultuur.

De hernieuwde onderzoeksbelangstelling en het bij-
eenbrengen vân contemporaine verhalen gaven aanlei-
ding tot het onderhavige onderzoek naar de achtergron-
den van een moderne sage. Toen eind ry94 de media be-
richtten over een kunstgebit dat was teruggevonden in de
maag van een opgeviste kabeljauw, bleek dit verhaal frap-
pânte overeenkomsten te vertonen met reeds verzameld
materiaal. Dit materiaal betrof zowel traditionele als mo-
derne sagen.

Niet zelden is onderzoek naar de achtergronden van
een moclerne sage gedoemd te mislukken - rvie wil ach-
terhalen welke personen de verhaalde geschiedenis daad-
werkelijk is overkomen, komt doorgaans spoedig op eery

dood spoor terecht. Moderne sagen worden niet voor
niets wel gekarakteriseerd als een FoAF-tale, een verhaal
van en over'a Friend Of A Friend'. De verteller heeft het
verhaal nooit zelf meegemaakt: het gebeurde is steeds een
vriend van een vriend overkomen, maar hem (of haar) is
het dan ook ècht overkomen. De onderzoeker die de ge-
beurtenissen wil reconstrueren, komt evenwel niet verder
dan vrienden van vrienden.

Zo niet in het geval van de sage-achtige geschiedenis
over het kunstgebit in de kabeljauw, die wereldwijd de
media haalde: hier werden de hoofdrolspelers mer naam
en woonplaats genoemd, en fotob van hen haalden de
kranten. Hier lag een uitgelezen kans om een nader on-
derzoek in te stellen. Zúk onderzoek wordt niet zelclen
vanuit een specifieke invalshoek verricht, afhankelijk van
de vakinhoudelijke achtergrond van de onderzoeker. De
filoloog gaat op zoek naar de herkomst van het verhaal,
naar de mondelinge en schriftelijke (historische) bron-
nen, en hij wijst op de verspreiding en op de inhoudelij-
ke overeenkomsten en verschillen van de varianten. Voor
de antropoloog is niet zozeer de eenmalig als verhaal-
tekst gefixeerde vertelling van belang als wel de plaats en
betekenis van verhalen en vertellen binnen een sociaal-
culturele context: etnografisch georiënteerde volksver-
haalonderzoekers gaat het dan met name om de vraag

+



naar de 'Sitz im Leben' en de 'Biologie des Erzählguts'.'

In het navolgende hebben wij getracht deze benade-

ringswijzen met elkaar te verenigen, in de overtuiging

dat een dergelijke handelwijze een verrijking kan beteke-

nen van het volkskundig onderzoek naar de dynamiek

van het verhalen vertellen in hun sociaal-culturele con-

text. We willen al doende een bescheiden - verkennende

- bijdrage leveren aan het onderzoek naar de Nederland-

se vertelcultuur, aandacht besteden aan de rol die de mo-

derne media thans spelen in de verspreiding van verha-

len, alsmede stilstaan bij de (sub)cultuur waarin deze ver-

halen functioneren.

Een wonderlijke vangst

Op woensdag 30 noveml:,er ryg4 wordt in het Algemeen

Døgbtød door 'onze correspondent' verslag gedaan van

een wonderlijke gebeurtenis. Het bericht is opmerkelijk
genoeg om in een kadertje te staan, en heeft als .kop:
Tlongerige kabeljauw redt kunstgebit'. Het krantebeiicht
begint aldus: 'erxueen - Cor Stoop (6o) uit Heerhugo-
waard kon het gistermiddag nauwelijks bevatten: het

kunstgebit dat de Amsterdamse visser Slamat afgelopen

zondag aantrof in de maag van een op de Noordzee ge-

vangen kabeljauw, was van hem. Stoop verloor zijn bo-
vengebit bijna drie maanden geleden op de Noordzee''

Vervolgens wordt kort en in chronologische volgorde

beschreven wat er gebeurd is. Op 3 september rgg4vaart
Cor Stoop met een gezelschap Den Helder uit om een

dagje te gaan sporwissen. FIet waait nogal hard3 en na

enige tijd wordt Stoop zeeziek: 'Voor de zekerheid haalde

ik mijn ondergebit eruit. Vijf mimrten later hing ik over

de reling. Mijn bovengebit vloog eruit en verdween in de

golven. Er zatniets anders op dan een nieuw gebit aan te

schaffen. Dat kostte me r5oo gulden.' Op zondag 27 t'to-

vember rgg+ vaart Hugo Slamat op dezelfde boot vanuit
Den Helder uit voor een dagje sportvissen. Hij vangt een

grote kabeljauw van 9,5 kilo. Bij het schoonmaken van de

vis komt er een kunstgebit uit de maag. Slamat meldt de

vondst onder meer aan Radio Noord-Holland. Als Stoop

hoort van de vondst gaat hij met een radioverslaggever
mee naar Amsterdam om het gebit te passen. Aldaar blijkt
dat het kunstgebit dat uit de kabeljauw is gekomen inder-
daad zijn verloren gewaande prothese is.

z

Zie Röhrich r988, 354 en Dégh

ry79,386-4o6.
3

}Jet Algetneen Dagblad vat 3 septem-

ber 1994 voorspelt windkracht 4 à 5

boven land. De schipper van de vis-

boot vindt Stoops uitlatingen over-

drevenì naar zijn zeggen was er

slechts sprrke van een lichte deining
(Ardré Bakker, persoonlijke mede-

deling, 8 februari r995).
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De verspreiding van het bericht door de media

Het wonderlijke bericht is niet tor het Algemeen Døgbtad
beperkt gebleven. Een dag eerder, op dinsdag 29 novem-
ber, had de Courønt l{ietrus uøn de Dng (ochtendeditie) al
gemeld dat Hugo Slamat bij het schoonmaken van een ge-
vangen kabeljauw een kunstgebit had gevonden: de recht-
matige eigenaar mocht zich blj Slamat melden. Bij dit be-
richt werden twee foto's van de heer Slamat afgedrukt.
Op de ene foto poseert hij op de vissersboot met de zojuist
gevângen kabeljauw in zljn handen. De andere foto toont
Slamat achter de toonbank van zijn eigen hengelsportzaak.
In verband met de vondsr van het kunstgebit wordt Slamat
nog op diezelfde dinsdag geïnterviewd door Radio Noord-
Holland. Slamat zegt onder meer:

Iþ was met een gr,lepie uan een møn of aijftig a.rczen uissen op

de lr'loordzee. (Jh... en ter hoogte us.n Vlieland døar gittgen we
op de wrakken+ op kabeljnu.w uissen... en iþ hød een grote kø-
beljauw geuangen en tlen ik hem schoonn¡.nnþte uotzd i/?... Iþ 

^døcht: 'Wrrek, wat is dit nou?' Iþ zag iets raars stnmt... tr, *rí
een ?nes drtzutle il¿ hun opztj. Toett zag iþ dnt het iets ra.øt.s zpøs

dus. Ik 1tøkte het tnen nrct mijn hnnd.en en tlen iþ hem om-
fu,aøide zøg ik tøndjes d'r aan. Ik zeg: 'Wn,ek, een kunstge-
bit!' Jø, en clie gasten dus, die kijken allema.aMk zeg, nou
uh... 'Wøt raør!' En toen hnnlde ik hent eruit en il< mønkte
hem schoon. En ik ging tlerÌ nníu. de schipper. Iþ zei: ,Andrá,

kijk zuøt iþ uit de ais eruit honl.' Hij zei: 'Wrt ek, zeg!, Hij zei:
'Enþele ueken geleden hød ik hier gøsten nøn boord, en toeal.l-
lig ken ik hem, een of øndere Cor døcht ik, ik weet brj God niet,
het knn ook iemand tnders geueest zijn, hè... oJ'een ønclere
no.am, bedoel iþ.' Hìj zei: 'Jn, die werd zeeziele en die moest
luergeuen en die hing oaerboord en die spazude zijn gebit zo
eruit.' En tngeaeer op dezelfde plek uond il¿ hem.

Later op de dag melden Lies Stoop en ver-volgens haar
man Cor Stoop zich telefonisch bij Edwin van den Berg
in een programma van Radio Noord-Holland. De twee
heren besluiten mereen om op bezoek te gaan bij Hugo
Slamat om het gebit te passen. De ontmoeting wordt
door Radio Noord-Holland verslagen.

Op 3o november, als Cor Stoop inmiddels heeft vastge-
steld rlat het zijn gebit is dat in de kabeljauw is terugge-
vonden, verschijnt de gebeurtenis behalve inhet Algenteen
Dagblød ook in een aantal andere kranten.s De Courønt

4
Er ryordt gevist bij gezonkcn schepcn
omdat zich d¿ar de rnceste kabeljauw
ophoudt; deze loofuis aasr jrr die orr-
naturrrliike rillen op kJeinere prooi
vlssen.

5

De volgende kanten publiceren het
be¡icht: de Courant Nieuus amt de

D ag, D e Tè le grn nf, Tì ouzu, Tter Noorcl-
hollnnds Dagblnd (waaronder het Dag-
ltlad Kenneutetlatcl), het Haa rlews
Dtgblad (en daardoo¡ ook hét l¿ilr
DagbLtd en de lJmuider Courmt), de
Hnagse Cout'nnt en het Dngltlad uoor
Noord-Lintburg. Tot de k¡anten die
het bericht nier afdrukl<cn behorel r/¿

Voll<skrntt, De Gelderlnnder, Het Pnrool
e¡ NRC Hnrudelsblad.
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Nieuws aa.n de Dag en De Telegrøaf drukken het verhaal

van het teruggevonden kunstgebit af met een foto van

Cor Stoop en Hugo Slamat in de hengelsportzaak van

laatstgenoemde (zie afbeelding r). Stoop poseert met het
bewuste kunstgebit in zijn linkerhand. Verslaggever Tjerk
de Vries laat hem vertellen over zljn onfortuinlijke vis-

tocht ('Er stond windkracht 9 en ik werd doodziek') en te-
kent ook de volgende opmerkelijke feiten op:

Om het føntastische aerhøal heletnøal clrupleet te møken aer-

telt Cor nlg eaen døt hij zijn gebit kwijtrøøkte op d'e buwe-

tijksdaguøn zijn dochter. 'En zondøg, toen de tanden geaonden

werden aierden mijn ut'ouw en ik ons 3r-jørig huwelijk. Het
is echt ongelooflijk øllemøøL.'

Een artikel in het Noordbollønds Døgblød ('Uitgebraakt
kunstgebit in maag van kabeljauw') gaat eveneens verge-
zeld van een foto, ditmaal een foto van een lachende Cor
Stoop die thuis de teruggevonden prothese toont. Aange-
zien Stoop inmiddels een nieuw gebit had aangeschaft,

kan het oude gebit als reserve fungeren. 'Ach, handig
voor als ik nog eens ga vissen', zegthii laconiek.

De overige kranten brengen het nieuwsfeit als een kort

a afb. r
Cor Stoop (link$ bij Hugo Slamat in
diens hengelsportzaak (Foto: Emiel
van Lìnt, 3o november r994).

4
vordt gevist bij gezonken schepen

lat zich daar de meeste kabeljauw
oudt; deze roofvis aast in die on-
rurlìjke riflen op kleinere prooì-
en.

5

volgende kranten publiceren het
icht: ð,e Courant Nieuws unn d.e

;, De hlegru{, Trouu,het Noord-
ands Dagblad (waaronder het Dag-
I Kennemerlnnd), het Høørlems

iblnd (en daard,oor ook het L¿r'ls

lblacl en de $muider Cou'ant), de

rgse Courant enhet Dagblad uoor

rtl-Lbnburg. Tot de k¡anten die
bericht niet afdrukken behoren ls
:*rant, De Gelderlander, Het Psrool
YRC Handelsltlad.
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bericht tussen de fi.its diaers. Het dagblad 7i,ouw presen-
teert het verhaal als een geschiedenis 'waarbij menig
"broodje aap"-verhaal verbleekt'. In de Hnngse Courant en

het Døgblnd uoor lrloord.-Limburg wordt een parallel ge-
trokken met het bijbelse verhaal van Jonas in de walvis.

Hier houdt de verspreidingsgeschiedenis van het verhaal
echter geenszins op. Een voor De Tèlegrøaf en Courønt

Nieuws ann de Dag gemaakte foto van Stoop en Slamat
wordt verkocht aan het persbureau Associated Press. Met
een begeleidend persbericht gaat het verhaal al op 3o no-
vember ry94 de hele rvereld over. FIet persbericht draagt
als kop 'Dentures found in cod's stomach returned to
Dutch owner' en opent met de mededeling: 'Cor Stoop
sank his teeth into some cod - and he wasn't even eating at
the time', waarna de bewuste geschiedenis wordt opgedist.
In de Amerikaanse pers verschijnt het bericht onder ande-
re onder de kop: 'Here's a fish story you can truly sink your
teeth into'. In Zweden wordt het bericht verspreid door de

nieuwsdienst rr (Tidningarnas Tèlegrambyrå) ondel de

dtel (Tänderna tillbaka' ('De tanden terug').6
In het radioprogram ma Att things considered. vand. Nái

tional Public Radio (in de Verenigde Staten) wordt het
item eveneens op 3o november gebracht, met daarin frag-
menten uit een telefonisch interview met Hugo Slamat.T

'It's a true storJ', zegthlj met klem. In Hendline l{ews van
de nieuwszender cNN wordt bij het verhaal de foto van
Stoop en Slamat getoond.s Enigszins verlaat, op 3 de-
cember, besteedt de \4aamse krant Het Løøtste Nieuws
nog kort aandacht aan de gebeurtenissen.

Het mag duidelijk zijn dat het verhaal, dat we Het
kunstgebit in de kabeljøuw zotden kunnen noemen, in
korte tijd een ruime verspreiding heeft gekregen in bin-
nen- en buitenland. De rnedia zijn volgens de Ameri-
kaans/Hongaarse etnologe Linda Dégh deel uit gaan
maken van de folk-lore, die thans niernand meer onaange-
roerd laat. In haar studie over hoe elementen van tradi-
tionele volksverhalen op tal van manieren in de media
naar voren komen, stelt ze dan ook:

The mnss mediø. liberøte folklore from its eørlier confinement to

the so-cnlled lower løyers of society nnd.f'otn the prejudice - both

pro øt'td con - thøt stigmntized it. Folþlore belongs t0 eaer)tlne)

not only to the underpriuileged, uned.ucøted ntûsses. h is a com-

nton ct¿haral przperryt characterizing lur ways of thinking, be-

lieuing nnd tlreønting, ønd our mod,es of defining ou,r identity2

6

r\Iecledeling Bengt af l(intberg (brief
r7 jrli rg9). De vertaling van de

titel v¿n het bericht danken we aan
Rob Rentenaar.

7

Alt Silvemral, senior producer bìj
National Public Radio, verklaarde
orrs desgevrargd schriltelijk:'Nation-
al Pubìic Radio origìnates from stu
dios in \tr'ashington aurl distributes by
satellìte prograns to about 5oo radio
stations in all 5o states of the United
States of America. We are also hearcl

in Puerto Rico, Guam, and on some
stations of Armerl Forces R¡rlic,
around the world. We can be heard
on couuleLcial satellite in Europe
now, too. Our original cod b¡oadcast
was heard at 5 pm Eastern Standard
-fine on \\¡edlesday Novernber 3o.'
(3o januari r995)

8

ÀIededeling val l-Iugo Slamat op r r
janrari rgg5 en van de journalist Eric
deJager op r3 febmari 1995 De

Jager vertelde dar hij het zell nier ge-

zien had, maar gehoord vân Klaas

Reinclers en van verschillende rnensen
ter redactie ltìj het Hnnrlenu Dagblnd.
Zie ook Hnarlents Dngbhd, r 3 decem-
ber ry94 (hieronder geciteerd).

9
Dégh ry94, z.

8
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:dedeling Bengt af l(intberg (brief
juli r995). De vertaling van de
:l van het be¡icht danken we aan
,b Rentenaar

7

t Silverman, senior producer bij
Ltional Public Radio, verklaarde
s desgevraagd schriftelijk:'Nation-
Public Radio originates from stu-
rs in \À¡ashington and distributes by
ellite programs to about 5oo radio
tions in all 50 states of the United
rtes of America. We are also heard
Puerto Rico, Guam, and on some
tions ofArmed Forces Radio
¡und the world. \À/e can be heard
commercial satellite in Europe

w, too. Our original cod broadcast
s heard at 5 pm Eâstern Standard
me on lVednesday November 3o.'
r januari r995)

8

:dedeling van Hugo Slamat op rr
uari r995 en van de journalist Eric
Jager op rJ februâri r995. De

;er vertelde dat hij het zelf niet ge-
n had, maar gehoord van KJaas

inders en van verschillende mensen
redactie bij het Haarlems Dagblad,.

. ook Haarlems Dagblncl, 13 decem-
' r994 (hieronder geciteerd).

9
gh 1994, z.

Kennelijk bevat het verhaal in dit opzicht genoeg aan-

trekkelijks om bij de media (krant, radio, tv) gretig aftrek
te vinden.

Van 'De Ring van Polycrates' tot
'Het Vrouwtje van Stavoren'

De vergelijking die in een tweetal Nederlandse kranten

wordt gemaakt tussen Het kunstgebit in de knbelauw en het
bijbelse verhaal van Jonas in de walvis is niet verwonder-
lijk.'o Het centrale motief in het nieuwsbericht is immers
het 'wonder' van de verdwijning in en de terùgkeer uit
een grote vis. Naar Jonas zal zTjn verwezen om de brede

bekendheid van het verhaal.
Ook al is hetJonas-motief dan misschien het meest ge-

schikt om tenminste eenAbn-Erlebnisblj de lezers teweeg

te brengen, bepaald meer gevarieerd en wijdverbreid in
de oudere volksverhaalliteratuur is het motief van het
allrwe?"p in de vis. Het gegeven dat een kostbaar kleinpod
in het water belandt en in een vissemaag weer terugkeert,
is al vele eeu\7ven oud. Men moet in verband met het kran-
tebericht dan vooral denken aan de volksverhalen van het
Aarne-Thompson-folktale-type 73óa (The ring of Poly-
crates), het exempelpe +ro2 van Tubach (Ring in fish)
en het sage-ty?e To50vat'L Christiansen (Ring thrown into
the water and recovered in a fish)." Blijkens de Motif-
index van Thompson zijn het voorts in volksverhalen niet
alleen ringen die in vissen verdwijnen en weer terugke-
ren. FIet kan ook gaan om een speld, een sleutel, een

zwaard, een sieraad ofeen broche.t'

Johannes Künzig heeft een overzichtsartikel gewijd aan

het motief van de in de vissemaag teruggevonden ring in
sage, legende, sprookje en lied.'3 In de sprookjes, zo stelt
Künzig vast, treden vooral dankbare vissen op, die een in
het water verloren ring of sleutel bij de held of heldin te-
rugbezorgen. Belangwekkender voor ons huidige onder-
zoekzljn echter de sagen en legenden. Künzig geeft een

chronologisch overzicht en toont daarbij dat het'ring in
vis'-motief veelvuldig verbonden is met een godsoordeel.

Künzig begint bij de Griekse sage De ring aøn Polycrø-

res bij Herodotus (ca. 484 - ca. 425 v.C.).r4 De sage ver-
haalt dat het geluk koning Polycrates van Sâmos zo gun-
stig gezind was, dat een vriend hem aanraadde om een
kostbaarheid aan de goden te offeren. Hierop wierp Po-

IO

Zljn wedewaren wordt beschreven in
het oudtestamentische boek Jona; zie

met nâme hoofdstuk z. In het Nieu-
we Testament treffen we overigens
nog een passage waarin geld in een

vis wordt gevonden. Mattheüs r7:24-
z7 beschrijft de aarzeling vanJezus

en Petrus om tenpelbelasting te be-
talen.ln 17:27 zegtJezts dan: 'Maar
toch om hun geen aanstoot te geven:

ga naar het meer, werp uw haak uit
en grijp de eerste vis die boven komt;
maak zijn bek open en gij zult een sta-

ter vinden; betaal daarmee voor Mij
en voor u.' fiVillibrordvertaling Box-

tel r98r) Zie over deze passage ook
nog Kùnzig rg72, 7 St ook C. Hamoen

uit Bodegraven, correspondent voor
het r¡ur, wees ons op deze passage.

II

Aarne en Thompson 1964, zy.Zie
ook Van der Kooi r984, 354-355.
Merk op dat het 'Jonas in de walvis'-
verhaal een ander er-nummer krijgt
toegewezen, namelijk lr r 889c (Man

swallowed by fish). Tot dit type ver-
telling behoort ook het Friese Bran-

daan-verhaal van Steven de Bruin: ]'z
in gt'utte fisk (verteld op zo-rz-r976
en z6-tr-t979); zie Poortinga r98o,

53; Tubach ry6g,3r5; Christiansen
r958, r9o-zor. Zie voor diverse ring-
in-vis-verhalen ook Jones r9ó8 (r89o),
g z - t oo, 436-44t, 5o3, 5 I o-5 r 6.

I2
Thompson ry57, à1.5,87-88, de mo-
tieven xzrr.r tot en met N2rr.r.5.
K;dnzig r972, ó8-ó9 voegt hieraan
nog parels en diamanten toe. De

volkskundige Jaap Baarspul wees ons

op een pâssâge in het dagboek van de

stedelijke ambtenaar Jacob Bicker
Raye te Amsterdam, waarin deze

schrijft van een visvrouw een gouden

ring gekocht te hebben, die ze in een

schelvis had aangetroffen. Hij had 'dit
rnerkwaardig geval daarop late gra-

veere'en bewaarde de ring, met de

inscriptie'r7 November r7s: is

deeze ring uit een schelvis gehaald',

als aandenken. Van Nierop 1939,

zr5-2t6. Of Bicker Raye getuige was

van de vondst, of dat hij de vrouw
louter op haar woord geloofde, ver-
meldt de historie helaas niet.

r3
Kiinzig tg7z.

r4
Zie hierover ook nog Burkert 1982,

73. Voor nog meer variaties op het
vooverp-in-vis-motief zie men nog
Michell en Richard r98o, r33 e.v.

9
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lycrates een dure zegelring in zee. Enkele dagen later

werd hem een vis gebracht, en in de maag van de vis werd

de ring teruggevonden. Dit was een duidelijk teken dat de

goden het offer van Polycrates niet aanvaardden, en spoe-

dig werd hij door het ongeluk getroffen.
In de verhaaltraditie van het Midden-Oosten gold het

verlies van een (magische) ring als een goddelijke straf.

Zodra de ring in de maag van een vis werd teruggevon-

den, was dat een teken dat de periode van boetedoening
erop zat en dat goddelijke vergeving was verkregen. Ver-
lies van de ring als straf en de vondst als teken van god-

delijke vergeving staan centraal in de A¡abische en joodse

vertellingen over De toaerringaø,n Salomon Het is volgens

Kùnzig deze Salomonsâge geweest, die is doorgedrongen
tot het middeleeuwse \À/est-Europa en die aanleicling

heeft gegeven tot talloze legenden waalin het'ring in vis'-
motief verweven is met het christelijke boetemotief. Vaak

gaat het om een heilige die de sleutel van zijn boetekete-
nen in het water gooit. Zodra de sleutel terugkeert in de

maag van een vis, weet de heilige dat zijn boetedoening.a

erop zit. Voorbeelden hiervan ztjn de Ambrosiuslegende,
de Gregoriuslegende en de St. Egwinlegende.'5 Een an-

dere variatie op het motief vindt men in de St' Mungo-
legende; in het wapenschild van Glasgow stâat een af-

beelding opgenomen van een vis met een ring in de bek,

die herinnert aan de legende.'ó
De in Nederland meest bekende variant op het Aarne-

Thompson-type 736,+ is zonder enige twijfel Het arouwtje

ztøn Stttaoren Kort samengevat, en met veronachtzaming
van de vele varianten,tT verloopt het verhaal aldus. Een

rijke koopvrouw uit Stavoren stuurt haar schipper op reis

om voor haar het kostbaarste te verwelven clat er op aarde

te koop is. Aangezien de mens niet kan leven zonder
grâan, keert de schipper terug met een schip vol graan.

De koopvrouw is hevig teleurgesteld en vraagt aan welke
zijde het graan is ingeladen. Ns dit aan bakboord blijkt te

zijn, beveelt de vrouw om de lading aan sflrurboord over-
boord te gooien. Iemand waarschuwt haar nog dat ztj dit
kostelijke voedsel niet mag verspillen, al is het maar

omdat z1j zelf ooit nog eens gebrek zou kunnen lijden. De
hoogmoedige vrouw werpt daarop haar gouden ring in
zee met de woorden: 'Eerder zal deze ring terugkomen
dan dat ik tot armoede zal vervallen.' En het graan wordt
overboord gegooid. Enkele dagen later wordt er bij het
vrouwtje van Stavoren thuis vis (kabeljauw, schelvis) ge-

IO

r5
Zie voor deze laatste legende ook
Briggs r97r, +4o-44r.

t6
Falner r987, z3:.

r7
Zie hiervoor Van der Kooj r984, 154-

15 5.
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r5
3 voor deze laatste legende ook
lggs r97r, 4+a-44r.
t6

rmer t987, z3z.
r7

e hieloor Van der Kooi 1984, 354-

geten, en bij het opensnijden komt de ring tevoorschijn.
Niet veel later vervalt het vrouwtje van Stavoren tot ar-
moede: haar vloot vergaat en zij verliest haar bezittingen.
De haven van Stavoren verzandt en elk jaar groeit er

graan uit het ïvater, maar de aren zijn leeg.
Het arouwtje uan Stû,ulren is overgeleverd als prozaveÍ-

telling'8 en als lied (aangeduid als kermislied, straatlied
en volkslied).'e In de oudste prozaversies van de sage (zes-

tiende eeuw) wordt alleen gewag gemaakt van het ont-
staan van het zogenaamde Vrouwenzanð (met de lege

aren). Vóór r8oo wordt het 'ring in vis'-motief niet te-
ruggevonden in de Vrouwtje aøn Staaoren-vertellingen.'o
De oudste prozaversie mèt ringmotief werd onder de titel
Der Frøuensønd. door de gebroeders Grimm opgenomen
in Die deutschen Søgen." Zij dankten deze prozaversie aan

Clemens Maria Franz von Bönninghausen (r785-r864),
een edelman uit Westfalen die een aanzienlijk deel van
zijn leven in Nederland heeft doorgebracht (Groningen,
Deventer, Utrecht). Hij deed de gebroeders Grimm de

sage rond r8r5 toekomen, opgesteld in het Nederlan^ds.

De passage met het ringmotief luidt bij Von Bönninghau-
sen:

Tìten bedwong zich de køpteìn niet lønger en riep buiten zelaen:

'Neen! die boosbeid kan god niet onbestrøft løten; indien er be-

looning aoor 't goed en aergelding uoor 't kwøød is, døn moet

g ongelukkig worden., d.øn moet er een døg leomen, wnar gy

gaarne die edele korrels, die gt thøns aerspih, ,íén aoor één zou-
det opgøderen, lnt er den honger mêe te aerdryaerz.' 'Hoe!' r'iep

zy tlt antu)llrd, met den. glimlnch der hel 0p hûør geløøt, 'ik
zou beboeftig kunnen word.en; ik zou in ørrrtoede zelfs in brood-

nood þunnen aeruøllen? Iil'øørlijk dit is zoo onrnogelyk, øls bet

ontnogelyk is, døt iÞ ooit dezen ring wêer te zien køn krijgen,
die iþ hier in d.e diepte aa.n d.e zee gooi', en met dat woord wierp
zy een kostbør'en ring aøn het scbip in d,e wellen.

Møør zie, wø.t gebeart er. Eenige døgen nø dezen aooruøl

uond de rna.øgd deezer juflrouw een gouden ring in de ntøøg

aan een schelaisch, welke zy op de aismarkt gekogt bad.. Haare
rneesteres erleend.e hern weld.ra, z,toor bøøren ring, welken zy in
zee gewlrpe?z bød.; zy wierd, bleek, en geaoeld.e reed,s d.e aoor-

booden høører strffi in bøør borst zuoelen.tt

De Haan heeft wel verondersteld dat Von Bönninghausen
het 'ring in vis'-motief heeft ontleend aan Der Ring des

Poþkrøtes (tZçl) van Schiller.'3 Von Bönninghausen zou

r8
Zie Grimm 1816, zor-2o4, Kuhn en

Schwartz r848, 3o3, Franke r932, z8z-

3or, Erfurth r938, Folkertsma en

Poortìnga t967, 17z-t74, enDe
Haan r973, ró-¿o. Over de connectie
met een Amsterdamse gevelsteen zie

I(oord r98r, 59-ó2.
t9

Zte over de liederen De Haan [2.j.],

4v45, De llaan r95o, 7 4-77, De
Haan t972, z8z-285. IJit de corres-
pondentie van de huisarts C. Bakker
(Broek in lVaterland) met GJ Boe-
kenoogen blijkt dat het lied van IJe¿

ut'ouwtje uøn Stnaoren ookrond rgoo
in het Noordhollandse Waterlând be-
kend was. Zie het Nederlands \/olks-
lied Archiefnr. z7:87 ('Hoort vrien-
den, hoort een lied') berustend op het
PJ. Meertens-Instituut.

20

He t Westfries M useum in Hoorn is
in het bezit van een zilverwerkje met
straatzangscène, waarin de smartlap
\ta\ Het afouutje ann Stauoren ge-
toond wordt Er staât in dit volkse ta-
fereeltje een man bij met een draaior-
geltje, die met een lange stok de be-
zongen scène op de smarrlap aanwijst.
Een vrouw haalt met een beker geld

op. De smartìap draagt rls datering
het jaartal r683. Bovendien stâat het
Vrouwtje erop afgebeeld met in haar
rechte¡hand een ring. Het zilveren
miniatuur, waarin het ringmotief te
herkennen valt, is echter pas uit de

tweede helft van de negentiende
eeuw. I{et werd door Jacob van Stra-
ten te Hoorn genaakt in de periode
r853-r88ó. Zte voor een afueelding
De Haan ry65, t4o. We danken deze

informatie aan H.\44 Saaltink van het
\À/estf¡ies Museun te Hoorn, brief
d.d. 9 februari tg95, waarìn hij voorts
nog verdere bijzonderheden geeft.

2I
Grimm r816, zor-2o+. Over de histo-
rische ontwik-kel i ng van de Vro nwtje

aøn Stauot'en-vertellingen zie Erfurth
1938, 5o, De Haan ry5o,77-78 enDe
IJaan t972, 285-286. De Haan r95o
merkt op p. 78 op: 'Eigenaardig, dat
men de ring o.a. niet vindt in de beide
redacties van J.\M Wolfs Niederländ.i-

scbe Sagen (r843). Harmen Sytstra
echte¡ vond dit ook vrèemd: Novem-
ber r844 schrijft hij naar de vertaler
T.R. Dykstra, dat de ring er nog bij
moest. Ook in de Nord.deutscbe Sagen

van Kuhn en Schwartz wordt de sage

mèt ring verteld (voor r848), een le-
zing uit Bremen, A¡keloh en Brake.'

II
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het schriftelijk-literaire motief dan uit eigener beweging
aan de Vrouwtje aalt Staalren-vertelling hebben toege-

voegd. De Haan wil echter ook niet uitsluiten dat het mo-
tief al eerder via Noord- en Oostzee-sagen (onder andere

Sleeswijk-Holstein) in de Nederlandse sage terecht is ge-

komen.'4
Deze laatste veronderstelling lijkt ons het meest aan-

nemelijk. Ten eerste bestaat er een belangrijk motief-
verschil tussen De ring uøn Polycrøtes en Het ut'luwtie aan

Staaoren. Beiden wekken weliswaar de goddelijke toorn
op fl'/on Bönninghausen laat dit duidelijk uitkomen) en

roepen een godsoordeel over zich af. Maar Polycrates

werpt zijn ring in het water blj wljze van ffir.'s }{et
Vrouwtje van Stavoren doet nagenoeg het tegenoverge-
stelde: zij werpt de ring in het water om God als het ware

uit te dagen. Tèn tweede lijkt de ring-passage :uit Het
arouutje aø.n, Stnaoren als twee druppels wâter op de vele
tientallen Scandinavische sagen waarâân Christiansen het
ty?enummer 7o5o heeft toegedacht. In zeer vele gevallen
is de hoofdrolspeelster een rijke hoogmoedige vrouw die
haar ring trots in het water gooit met de woorden: 'As
surely as this ring will never be recovered, so I shall never
be poor."ó In de collectie van Christiansen bevinden zich
ten minste één sage uit de zeventiende eeuw en twee
sagen uit de achttiende eeuw. Het lijkt ons zeer wel denk-
baar dat de sage is doorgegeven van de ene zeevarende
(Noordzee)- cultuur naar de andere.

De gelijkenis trrssen Het kunstgebit in de købeljauw en de

volksverhalen van het Aarne-Thompson-t!?e 736r mag
duidelijk zljn: zowel het kunstgebit als de ring verdwijnen
in zee, en beide kelen ze uiteindelijk terug bij de eigenaar
of eigenaresse via de maag van een vis. En zowel de ring
als het kunstgebit zrjn kostbøre persoonlijke bezittingen
die aan het lichaam gedragen worden.'7 Het kunstgebit in
de krtbel,jøuw lijkt een gemoderniseerde en getransfor'-
meerde versie van het aloude verhaal. FIet centrale motief
is ongewijzigd gebleven, alleen het decor is aângepast aan

de actualiteit.'8 In twee opzichten is evenwel sprake van
een inversie. In de eerste plaats betreft dit de status van
degene die het object verliest. Stoop omschrtjft zichzelf
als 'een volksman'.'e Hij staat daarmee in schril contrast
tot koning Polycrates en de rijke koopvrouw van Stavo-
ren. In de tweede plaats heeft Stoop de macht over zljn
handelen verloren en raakt híj zijn kunstgebit ongewild
kwijt, terwijl Polycrates en het Vrouwtje van Stavoren op-

IZ

22

Erfurth r938,52
23

De Haan rg5o, 8o, De Haan r972,
288; zie voor Schillers tekst Pctersen
eu Bcissner ryq, jQ-365.

z4
De Haan l. jl, t6-tl, De Haan r95o,
8o, De Haan ry72,288-z8g

25

Ook bij Schiller (vs.74-78): '\'on
allern, r as die Insel heget, / Ist dieser
Ring mein höclìstes Gut. / Ihn will
it lr den Erirrrcn u eihen, / Ob sie

nein Glück nir dann ve¡zeihcn' /
Und wirft clas Kleinod in die Flut

z6

Christiansen r g 58, t9g.
27

Cor Stoop benrdrukr in de per' err il
een persoonlijke mededeling van z4
januari r995 clat een gebit r5oo gul-
den kost.

z8

Is het volgendc verhaal wellicht een

andel vo.rheeld van rroderniserirg
van het Aame-Thompsorl-type 73ó^?
Een vLouw woont op een woonboot
Ze latr per ongeluk lraar sleutel in
het wâter vallen. De volgende dag

kornt er een plank aandrijven rnet een

sleutel erop. Een buurman weet dc
sleutel van de plank te pakken. De
sleutel blijkt op de cleur van de vrouw
te passen Dit verhaal werd ìn r973
verteld als waar gebeurd door me-
vrouw S te Z ZieDeBoer ry74,34

29

Persoonli.jke mededeling. z4 januari

r995.
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22

furth r938,52
23

Haan r95o, 8o, De Haan 1972,

3; zie voor Schillers tekst Petersen

Beissner r943, 363-65.

2+

e Haan [2.j.], 76-37,De Haan r95o,

r, De Haan ry72,288-289.
25

ok bij Schiller (vs.74-78)r 'Von

lem, was die Insel heget, / Ist dieser

ing mein höchstes Gut. / lhn will
h den Erinnen weihen, / Ob sie

ein Glück mir dann verzeihen' /
nd wirft das Kleinod in die Flut.

z6

hrisriansen ry58, t9g.
zJ

or Stoop benadrukt in de pers en in

:n persoonlijke mededeling van z4

nuari r995 dat een gebit r5oo gul-
:n kost.

z8

het volgende verhaal wellicht een

rder voorbeeld van modernisering
rn het Aarne-Thompson-type 73ólì
en vrouw woont op een woonboot
e laat per ongeluk haar sleutel in
et s,ater vallen. De volgende dag

omt er een plank aandriiven net een

eutel erop. Een buurman weet de

eutel van de plank te pakken. De
eutel blijkt op de deur van de vrouw
: passen. Dit verhaal werd in r973

erteld als waar gebeurd door me-

rouw S. te Z Zle De Boer ry74, 34.
29

ersoonlijke mededeling, z4 januari

995.

zettelijk hun ring in zee werpen.3" Toch zien we in beide

gevallen dat de zee neemt en geeft, met een vis als inter-
mediair. In het geval van het kunstgebit houdt dat echter

een omkering in van eten en gegeten worden: de vis die

de sporwisser tot maaltijd dient, verorbert de tanden

waarmee hij opgepeuzeld kan \Morden' Het verhaal heeft

een komisch effect in tegenstelling tot de serieuze onder-

toon van de oudere volksverhalen. Het lijkt, naar Mary
Douglas, 'a play upon form'.3' Wat verder opvalt is dat

waar de oude sagen vrijwel zonder uitzondering beladen

zljn met een (religieuze) moraal, er van moralisme geen

sprake is in Het kunstgebit in de købeføatui eÎ heeft geen

godsoordeel plaats, en er treedt - in tegenstelling tot in
de sprookjes - ook al geen dankbaar dier in het verhaal

op. Godsoordelen en dankbare vissen, zoals die in de

oude verhalen voorkomen, hebben sterk aan retorische

kacht ingeboet omdat ze niet meer aânsluiten bij het we-

reldbeeld van het gemiddelde publiek. De aantrekkings-
kracht vân het verhaal schuilt veeleer in het element van

een wonderbaarlijk toeval. In de media ligt daarop steqds

weer de nadruk.

Een eigentijdse variant:
'ÉIet kunstgebit aan de hengel'

Tèrwijl twee kranten refereerden aan Jonas in de walvis,

werd in één krant een associatie gelegd met'broodje aap'-

verhalen. Deze associatie is minstens zo legitiem, want
ook het meer recente mondelinge vertelgoed biedt aan-

knopingspunten met Het kunstgebit in de ka.beljøuw. We
betreden dan het terrein van de 'hedendaagse sage'. In dit
corpus bevinden zich enkele betrekkelijk recente verhalen
over kunstgebitten, die al een tijdje de ronde doen.3' In
het algemeen tamelijk populair, in het bijzonder onder
sportvissers, is het verhaal dat we Het kunstgebit aøn de

hengel ntllen noemen.
Nederlandse versies vaî Het kunstgebit aan de hengel

zijn opgetekend door Poortinga, Portnoy en Burger'
\4aamse versies door Top, en een Noordduitse versie

door Brednich.33 Tijdens het veldwerk stuitten wij nog
vaker op het verhaal.la Enigszins afwijkende versies van

een Australische vertelling zijn opgetekend door Bred-
nich, Bishop, Brunvand en Scott.35 Om een indruk te
geven van Het kunstgebit ønn de hengel, citeren we hier de

r3

3o
Stoop doet, voordat hij moet overge-

ven, zelfs zijn ondergebit al uit de

mond, omdat hij het niet wil verlie-
zen.

3I
Zie Douglas rg75, 96. Het kunstgebit
is tegelijk onderdeel van de persoon

èn kan van de persoon gescheiden

worden. Zie voor voorbeelden van

humor met kunstgebitten, in cartoons

en dergelijke, ook Woodforde r9ó8

32
Een andere dan de hieronder te be-

handelen hedendaagse sage over een

kunstgebit staat opgetekend bij Bur-
ger r9g3, 52-S3t een man verliest bij

een onverhoedse manoeuvre in zìjn

auto zijn dure, pasverwowen kunstge-

bit. De prothese komt op de ren te
liggen. \4ak voor hem springt het
sroplicht op rood. Hij weigert zijn
gebit kapot te tappen en riidt door
rood. Prompt wordt hij aangehouden,

maar de kantonrechter scheldt hem

de boete kwijt.

3l
ZiePooltlnga i97g, 4r9 (nr. 459, 'It
keunstgebit', verteld door J. van den

Berg op z september 1978), PortnoY

tggza, tJ2 (nr. 99, 'De gelukkige vin-
der'), Burger ry93,9t-gz ('Ilet
kunstgebit', opgetekend door Nico
Scheepmaker op zz september r978),

Top r99oa, z76,Top r99ob, 5, Bred-

nich r99r, rz8 (nr. 98, 'Zahnlos', ver-
teld door vrienden in Oldenburg in

december r989).

34
Hierover weldra meer. In aanwlling
hierop nog: M. van Zuylen, van het
PJ. Meertens-Instituut te Amster-
dam, deelt mee dat ze het verhaal van

Het hnntgebit aan de hengel als waar

gebeurd had horen vertellen door
sportvissers op Radio Noord-Holland
jn oktober r994. Naar aanleiding van

de Vragenlijst no . 6z ,¡ggt), P.J.

Meertens-Instituut, Volkskunde, for-
nulier r oó9, wordt Het Þunstgebìt nnn

de bengel veteld door J. Boogaard
(geb. r933) uit Goes

35
Brednich r99r, rz8-r29, Bishop

ry88, 78-79 ('Tèeth'), Scott r985,

235-23ó ('The teeth ofthe evidence'),

Brunvand r98ó, 87 ('The wrong
teeth'). Deze versie vertelt van een

ouder echtpaar dat naar het strand
gaat. De nog vitale man gaat surfen,

de vrouw gâât zwemmen. Als de

vrouw door een grote golf gegrepen

wordt, geeft ze een gil en verliest
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versie van Burger

Mijn møn, die ìn de nannerner'ij werþzønru is, werd weer eens

uitgenodigd ?)00r een dagje sportuisselx 0P de Noordzee. Een

liefhebbertj dìe øttijd uitloopt 0p aeel gezuip. Toen hij met de

øuto in lJntuiden nankwntn, stonden tJe attd,eren betn øl op te

uøchten. Visgerei kopen hoefderz ze niet, ø)ant dat was 0p de

boot te huur Met hølf tij z)leren ze de pìeren rtit, ottt uoor'

Znnd,uoort ztoor nnker te gaan. De uangst stelde bitter weinig

a00r, ntaar gettr,kkig u)as er aoldoende Beerenbtu'ger øtt'n boorcJ

0m te 'pekelen'. De stentming steeg zienìlerogen, hoewel sorn-

rnigen zeeziek begortnen te worden.

Ook Pìet halxgt zeeziek oaer rJe reling. Hij geeft hnrtstoch-

telijk oaer en merkt tot zijn grote schrik, m,llar tlt euen grlte
hiln iteit aøn de nnderen, døt daarbij zìjn boaengebit in zee

uet'd,wenen is. Mijn mnn krijgt dan een idee. Hij doet zijn
eigen, bouengebìt uìt, beaestigt dit ann' zijn aishønkje, legt weer

in, en roe¡tt na een Paar mìntt'ten lpgewlnden: 'Piet, kom ga,uw

kijken, ìk geloof dat ik je bouengebit beet heb.'

Piet haøh het bouengebit dolgelukkig aøn het hnnkje, stopfl

het in zijn, montl, zegt d,øn: 'Wrdomrne, dit is het nt'ijne niet!'
en gooit het weet' terug in zce.

Het hele begin van Het kuttstgebit ntttt d'e hengel is in de

kern identiek aan Het kunstgebit in de købel,jauw. Maar de

manier waarop het kunstgebit rvordt teruggevonden is
anders: in het ene geval aan een hengel, in het andere

geval in een vissemaag. Het lijkt wel alsof Het kunstgebit

in de købetjnuw een amalgaamversie is van Het kun-rtgebit

øs,n de henget (de 
^anzeti 

een sportvisser spuugt zeeziek

zijn gebit overboord, maar wordt even later geconfron-

teerd met de vondst vân een gebit) en Het arouzutje ann

Stnaoren (de ontknoping: het verloren voorwerp wordt in
een vissemaag teruggevonden).

Het kan nog sterker: die amalgaamversie bestaat en

heeft al gecilculeerd voordat de geschiedenis wereld-

nieuws werd. In r99r verstuurde de afdeling Volkskunde
van het P.J. Meertens-Instituut een vragenlijst naar haar

correspondenten. Eén van de vragen betrof de kennis van

'moderne sagen'. Correspondent C. Flamoen (geb. r93z)
uit Bodegraven noteerde het volgende verhaal:

De aereniging aøn knøshø,ndelnren ging op een dag zeeztissert,

er werd meer gedronken dørz geaist. Ka'ashøndelønt' B.B. was

zo d,ronleen en zeeziek, d.øt ie z'n gebit oaer cle reling in zee

r+

haar kunstgebit. Haar t¡an helpt haar

zoeken naar de protbese. \toot de

grap haalt hij zijn eigel kunstgebit
uit zijn montl, en doet alsof hij her

viudt. De vrous'pâst het gebit, nâar
z-wiept he t vewolgens tle zee in tle t
de woorden: 'It's no good, thosc

aren't milel' Op dit verhaal ìaat

Brunvaud r98ó, 88 nog het weldra te

behandelen verhaal volgen'set on a

fishing trip. Ar angler loscs his false

teeth while seasick, aud u'hel another

nran offers his olrn teeth as a ioke,
tlre ñr't rrrgìer, not lcalizing thit.
throws thern aryây irìto the sea ' Ook
S( ott rnclkl op: 'Ort r fi.hing trip a

nrân was sersick and thlerv up his

filsc teeth over the side. Another
angler took his out and tied them to

dre end of his line ancl pretentled to

pull them fron the rvater. The sick

l¡lol<e tried them, aud then threrv

theru ar.a1', as ir the first sto¡r' (23ó)
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rr kunstgebit. llaar rnan helpt haar

eken naar de prothese Voor de

rp haalt hij zijn eigen kunstgebit
zijn mond, en doet alsof hij het

rdt. De vrouw past het gebit, maar

iept het veruolgens de zee in tnet
woorden:'It's no good, those

:n't rnine!' Op dit verhaal laat

unvand r986, 88 nog het weìdra te

handelen verhaal volgen 'set on a

hing trip. Ar angler loses his false

:th u,hile seasick, and when anothe¡

rn offers his own teeth as a joke,

e first angler, not realizing this,

rows them au.ay into the sea.' Ook
ott merkt op: 'On a fishing triP a

¡n was seasick and threw up his
se teeth oYer the side. Another
gÌer took his out and tied them to
e end of his line and pretended to
rll them frorn the water. The sick

oke tried them, and then threw
ern away, as in the first story' (23ó)

kotste. Enige tijd løter wlrdt er een grlte købeljnuw geaangen.

Op de terugreis wordt de ais schoon gemøúk6 en wat zat er in

di møag? Ja.wel 't gebit aßn 8.8.36

Gehoord op r9 november r99o op zijn verjaardag, geno-

teerd door Flamoen in r99r: deze hedendaagse sage gaat

ruimschoots vooraf aan de mediaberichten over het
kunstgebit in de kabeljau\¡/. llamoen vernam het sterke

verhaal vàn zljn broer. Begin ma?Lrt rgg5 weet deze broer
zich volgens llamoen het verhaal nog te herinneren,

maar kan hij niet meer zeggen waar hij het destijds ge-

hoord heeft, al denkt hij dat het wellicht op een ander

veriaârdagspartiitje of iets dergelijks geweest moet zijn.

De initialen B.B. staan voor (\¡/ijlen) Bas Baars, een pro-
minente kaashandelaar. 'Er was altijd een afstand tot de

kaashandelaren,' zegt F{amoen, 'ze vormden een aparte

kaste.' De kaashandelaren domineerden het kerkelijke en

politieke leven, niet alleen in Bodegraven, maar ook in
Woerden en Gouda.37 De grappige sage sloeg ongerwij-
feld aan omdat het tegelijk een sociaal comÍt€ntââr wiâs:

ondanks hun pretenties en invloed blijken de kaashande-

laren toch gewone mensen, niet verheven boven het ge-

hoor.38
ÉIoe aannemelijk het aanvankelijke verhaal in de media

ovel Het kunstgebit in de knbel,jauw, mede door de foto's en

de interviews, ook leek, in werkelijkheid verliep de hele

geschiedenis toch iets anders en gecompliceerder. We wil-
len hier nogmaals benadrukken dat Slamat noch Stoop ooit
de intentie gehad heeft om een 'onwaar'verhaal de wereld
in te sturen. Zljverkeerden, op basis van de gevolgtrekkin-
gen die ze in hun situatie maakten, aanvankeliik in de ver-
onderstelling dat ze een'waar' verhaal openbaarden.

Een kleine twee weken nadat het nieuws over Het
kunstgebit in de kabeljøuw werd verspreid, neemt de Lei-
derdorpse taxichauffeur Klaas Reinders contact op met de

media (Edwin van den Berg van Radio Noord-Holland en

Eric de Jager van het Hnarlems Døgblød/Leids Døgblød) en
hij onthult dat de hele geschiedenis op een prøctica,l jlke
berust. Op t 3 december r994 herroepen zo\Mel het Høø,r-
lems Døgblød. als het Noord,bolla.nd.s Døgblød hun eerdere
berichtgeving.

De nieuwe lezing van de gebeurtenissen luidt: op 3

september tgg4 gaat Cor Stoop een dagje zeevissen. Als
hij zeeziek wordt, gaat niet alleen de inhoud van zijn
mâag, maar ook zijn bovengebit voorgoed overboord. Op

r5

36
Volkskundevragenlijst no. 6 z (rg9r)
PJ. Meertens-lnstiruul, formuljer t
r 8o.

37
Mededelingen Hamoen, r en 7 maart
r995

38
Vgl Douglas 1975,98.
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zoîdag 27 novembet rgg4 vaart FIugo Slamat op dezelf-
de boot, de Hendrik Karssen, Den Helder uit voor een

dagje sporwissen. Onder de sporwissers bevindt zich ook
K1aas Reinders met zijn Amsterdamse collega Roel Pool.
I{et Haarlems Dngbla.d meldt:

Zfn ariend Roel Pool, tnxicharffiur in Amsterdøm, besloot

uoor die dag iets bijzonders te doen: 'Ik zøg bij het tøndenplet-

sen het reser"uegebit aøn mijn arouw liggen en døcht: 'Die
neem ik mee!' We gøøn wel unþer aissen, en dnn is bet øhijd
dikke pret. Een geintje hoort da.nr gewoon bij.

Op het schip valt het besluit om het kunstgebit in de bek
van de grootste vis te stoppen die er die dag gevangen
wordt. De groorste vis blijkt de kabeljauw van Hugo Sla-
mat te zijn. In een onbewaakt ogenblik verdwijnt het
kunstgebit in de kabeljauw. Als het schip van de wrakken
bij Tèxel de terugreis aanvaardt naar Den Helder, begin-
nen de vissers hun vangst van die dag schoon te maken.

Hugo Slamat snijdt zijn kabeljauw open en stuit op hpt
kunstgebit.le Diverse omstanders zijn getuige van de

vondst. Pool en Reinders houden hun mond en genieten
van de geslaagde grap. Slamat toont het kunstgebit onder
meer aan schipper André Bakker van de Hendrik Karssen.
Die herinnert zich dat ene Cor enkele weken terug zijn
kunstgebit overboord heeft gespuugd.

Hugo Slamat is mede-eigenaar van hengelsportzaak
Hengelsport ''West' (in Oud-West te Amsterdam) en or-
ganisator van vistrips op de Noordzee, onder het motto:
'\Ãssen met Hengelsport "'West" / Kabeljauw vangen op
z'n best'. Zoals hiervoor al is beschreven, maakt Slamat
de vondst van het gebit bekend: nadat Cor Stoop de pro-
these heeft gepast, wordt het verhaal wereldnieuws. De
grappenmakers Pool en Reinders zijn verbluft over de on-
verwacht vèrstrekkende gevolgen van de in hun ogen ta-
melijk onschuldige grap. Het Høørlerns Døgblød schrijft
op r3 december rgg4:

Tìttøle aerbijstering møøkte zich aa.n de grøppenmøkers mees-

ter tlen de møn 'zijn' kunstgebit þwøm opeisen. en wist te aer-
tellen dnt de prothese øls gegoten zøt. 'Ik snaþ nlg steeds niet
hoe dat gebit bij d.ie kerel kan passen', roept Kløøs Reinders

aertutijfeld ait, 'døt gebit is gewltn uln rileurlltlu Pool, d,e pa-
pieren eraan liggen in bet VU zieþenhuis!'

De ongebruiÞelijke gebeurtenis werd øl snel lpgepikt d00r

t6
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Toen het kunstgebit in de kabeljauw
werd gestopt, leefde de vis kennelijk
nog: hij heeft het kunstgebit doorge-
slikt, en zo is de prothese ìn de maag

terechtgekomen.
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òen het kunstgebit in de kabeliauw

'erd gestopt, leefde de vis kennelijk
og: hij heeft het kunstgebit doorge-
ikt, en zo is de prothese in de maag

:rechtgekomen.

teleaisie en kranten. Zelfs de Amerikøønse nieuwszender CNI\{

?ltaakte er ?nelding aan. 'Het is letterlijk een wereldgrap ge-

wurden, nr&ar tru is bet leuk geweest. De wøørheid rtag nu

bouen wnter komen. En iþ. zzueer døt dit de waa'rheid it. WU

hebben døt gebìt in die købeljauw gestlpt. Bouendien wil de ei-

genares ha.ør reser<tegebit grnøg terug hebben. Op deze nLanier

is zij ongewild' het slnchtffir aû'n lnze geintjes', oerteh de Lei-

derdorper. 'Het is wr' al z0ue7', dat ueel aissers tlt scbntzoekers

zijn aerworden. Elþe pis die ze z)rtngen, worch m'eteen lpenge-

sn.eden ot¡n te zien of er iets waardealls in zit. Zo wordt het nl-

lemnø.l wel een beetje htguber.'

Ns Hugo Slamat om commentaar wordt gevraagd, re-

ageert hij ontstemd en houdt hij liever vast.aan de aan-

vankelijke lezing van de geschiedenis. Cor Stoop moet in-
middels echter toegeven dat het gebit toch niet van hem

is. Een tandtechnicus heeft hem uit de droom geholpen.

'Het leek in eerste instantie wel goed te zitten, maar de

kiezen passen niet op elkaar', zegt Stoop inhet Hønrlerns

Døgblød,. Hij heeft het kunstgebit inmiddels terugge-

stuurd naar Slamat, zodat het gebit geretourneerd kan

worden aan de eigenaresse, Janet Pool.
Het persbericht van 3o november wordt op 13 decem-

ber slechts op regionaal niveau gerectificeerd. Naast het

Høørlems Dngbla,d (Leids Dngblød, IJmaider Courant) her-
roepen alleen het Nieuwsblød, ann het Noord'en enhetl'{oord-

hollands Døgbta.d (inclusief het Døgblød Kennernerlønd) de

eerdere berichtgeving. In de laatstgenoemde krant rveet de

verslaggever een aardige draai aan het verhaal te geven'

waardoor het bericht eerder leest als een vervolgverhaal
dan als een rectificatie. Onder de kop 'Kunstgebit in vis:

grappenmakers "gefopt"' wordt uiteengezet dat Cor
Stoop met zijn reactie - zijhet onopzettelijk - de prncticøl

jokers PooI en Reinders weer bij de neus heeft genomen.

De kranten die in eerste instantie al geen aandacht

hadden besteed aan Het kunstgebit in d'e købeljøuw, Iaten
ook in tweede instantie het verhaal met rust (d'e Volks-

krarzt, NRC Hnndelsbla.d, Het Pørool, De Gelderlønder)'

Maar de (vaak grote) kranten die het eerste bericht wel
gebracht hebben, voelen geen behoefte hun berichtge-
ving te herroepen (Algerøeen Dngblad, Courttnt Nieuws aa.n

de Dng, De Tèlegrøøf, Ti,oaw, Høagse Courønt, Døgbla.d aoor

Noord-Limburg).WeI besteedt nu het weekblad Priaó een

kort artikel aan de affaire onder de titel 'Lolbroeken
nemen wereldpers bij de neus'. Daarbij plaatst het boule-
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vardblad een geënsceneerde foto van Reinders en het
echtpaar Pool, Janet Pool met een kabeljauw (van de vis-
boer) en haar ondergebit in de hand. Janet Pool vertelt
later dat ze niet in wilde gaan op het verzoek van de foto-
graaf om een foto te laten maken 'met het gebit dat ik nu
heb, bungelend boven de gracht', omdat ze veel te bang
was ook dit gebit te verliezen: 'Dan liggen er tweel'4o
(Merk op, dat ze nãàÍ de clou van Het kurzstgebit aan de

hengel verwijst.)
Radio Noord-Holland besteedt wèl aandacht aan de

nieuwe wending die het verhaal heeft genomen. Op r 3
december wordt Roel Pool in de gelegenheid gesteld om
in een interwiew tekst en uitleg te geven. Voorts nodigt
het radiostation Cor Stoop nogmaals uit, ditmaal voor
een terugblik in de oudejaarsuitzending, op 3o december.
Zijn eerder vertelde belevenis geldt immers volgens re-
polter en presentâtor Edwin van den Berg als 'het mooi-
ste verhaal van het jaar', ook al blijkt achteraf dat de vork
anders in de steel stak.'lt

Op t3 december 1994 rectificeert ook Associated
Press. In de buitenlandse media wordt Het kunstgebit in de

kabeljnuw derhalve soms herroepen, zoals in het Ameri-
kaanse radioprogramma 'Al1 things considered' van Na-
tional Public Radio. In Canada verschijnt het bericht in
de Eaening Tèlegrnm, op r 7 december rgg4, onder de kop
'Cod still good for a laugh'.4'z

Van een gelijkenis met Het arluwtje ann Stnaoren is tn
het verhaal over de prøcticøl joke nauwelijks sprake meer,
want nu vervalt het motief van de terugkeer van een in
zee verdwenen object in een vis. De overeenkomsten met
de 'moderne sagen' (of grappen) daarentegen nemen juist
toe. Tèrwijl het eerste nieuwsbericht al als twee druppels
water op de sage over kaashandelaar B.B. lijkt, vertoont
het gerectificeerde bericht onmiskenbare overeenkomst
met Het kunstgebit nntz cle hengel: ten gevolge van zeeziekte
verliest een sportvisser zljn bovengebit voorgoed in de gol-
ven en er wordt door een andere sportvisser een tweede
kunstgebit ten tonele gevoerd om een grap mee uit te halen.

André Bakker, de schipper van de Hendrik Karssen,
verwijst in een vraaggesprek onmiddellijk naar Het kunst-
gebit øøtc de bengel. F{et zou volgens zijn stellige overtui-
ging Pool op het idee voor de grap gebracht hebben:

Noa dàt komt nntuurlijþ door het uerhaal aar¿... hè... da.t is ei-
genlijk øl heel oad, aøn die Wøddenzee... aanne... een kunstge-
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John's, Newfoundìand, Canada), de
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rijven over de gebeurtenissen, had
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waren d''r tuee weg.+3

Er werden overigens aan boord van de Hendrik Karssen

wel vaker grappen met kunstgebitten uitgehaald. Bakker

had boven de bar tn zijn schip een foto hangen van een

lem van der W'usten, vertelt dat hij eî ziir't kornuiten een

grap hadden uitgehaald met een andere sportvisser. Toen

á" lu"ttt" even weg was' deden ze een kunstgebit in de

opengesperde bek van een door hem gevangen kabeljauw.

Met de foto die Van der W'usten van het tafereel gescho-

ten had, won hij ru;ar ziiî zeggen een fotocamera in een

prijsvraag van het sportv el Pool zelf

zegt dàt hij vele jaren ge end Fred al

eens het plan had oPgeva aan de hen-

gel te bevestigen om zodoende de andere vissers te verba-

zen en voor de gek te houden. Het plan is nooit ten uit-
voer gebracht, omdat Pool er weinig voor voelde zijn
(dure) kunstgebit hieraan te wagen - het gevaar dat het

gebit in het water van de haak los zou komen en verloren
zoir gààÍr,was te groot. Pool weet zich echter niet te her-

inneren hoe ze op dit plan waren gekomen. Wel zegt hij

al vaker voor de grap voorwerpen in de bek van gevangen

vissen te hebben gestopt.46 Het lijkt ons - conform de uit-
lating van Bakker - inderdaad een niet al te gewaagde ver-
onderstellin g, dat de prøcticnl joke die de gebeurtenissen in
gang heeft gezet, is ingegeven door het reeds bestaande

verhaal van Het kanstgebit øan d'e hengel' Pools eerdere

voornemens wijzen daarop; ook lenen zich in principe tal-
loze andere attributen dan een kunstgebit voor het uitha-
len van een grap. Het verhaal is onder de sporwissers ge-

noegzaam bekend, zozeer dat sommigen het als een mop
met een baard zien. Het kunstgebit, in de kabeljauw ge-

stopt om een argeloze visser te foppen, kan gezien wor-
den als een grap die er in zekere zinop voortborduurt. In
beide gevallen \Mordt willens en wetens de indruk gewekt
dat er een kunstgebit gevangen is, bloot aân de haak ofwel

+3
Mededeling, 8 februaii 1995

4+
Ibidem.

45
Ibidern.

46
ùIededeling, z8 februari r995.
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verborgen in de vangst. De jongste Srap \¡/as niet zonder

precedent op de Hendrik Karssen. Naar het verdwijnen

van de foto (van de kabeljauw met kunsttanden) te oorde-

len viel hij kennelijk in de smaak.

Slamat kende het verhaal van Het kunstgebit nnn de hen-

gel niet. Hij hoorde het achteraf van een vriend, politie-
rechercheur Bisschops, die bij hem 'om de hoek' woont'

Volgens Slamat was het verhaal van Bisschops 'wèl waar

gebeurd'. Immers, deze sportvisser (die overigens ook op

de Hendrik Karssen van de pârtij was) was er destijds ge-

tuige van geweest: 'Dat is op de Waddenzee geweest. En

die was er toen bij en hij kent nog enkele namen van die

gâsten, dus van wie dat gebit waren. Zlln d'r clus in feite

twee gebitten overboord gegaan.' Slamat vertelt dan het

verhaal als volgt:

Nou dus, een þntnernad uan 'entr die werd zeezie k en die moest

laergeaelx en) nlxtr, zijn gebit ging ouerboord. En die ging toen'

nnnr de krtntitle 0m, een uersn.nperittg te gebruiken ont een' beet-

je bij te kotnen. Møør op døt ogenblìk dat hìj lterteden wtts, d'eed1

¿le incler nou zijn kunstgebìt eruit en d'n,t deed hìj toen øøn de

hønk uatt zijn. hengel. Du's toett d.ie tnøn weer uit de køntine

kwnrn, toen zei hrj; 'Kijk, hó! Kijk wat ik nou hier nu nüt tle
høøk heb, jorLw gebit!' Tìten zei htj; 'l'.iee, døt is toch rtiet

wnøt'?' Hij zei; 'Ja, kijk ruttrar'. Dus hij høølde het gebit eruit

en hij paste 'em. Titen zei hij; 'Nee, døt pnst niet m.eer, dnt is

gekrompet't of wøt'. En toen gooide hij døt gebit zo oaerboord'.

Dus toen lngen er twee.41

Slamat brengt de sage, een typische 'friend of a friend

tale', op een apologetische manier te berde. 'Maar dit is
wel echt gebeurd', zegth\, 'op de Waclden', getuige de

geschiedenis van de politierechercheur, een autoriteit aan

wiens woorden niet getwijfeld hoeft te worden' Navraag

bij Bisschops leelt dat hij de namen van de betrokken per-

sonen niet meer weet. Hij bagatelliseert het unieke ka-

rakter van het verhaal: 'Het is een oud verhaal, het wordt
al jaren doorverteld.' FIet was zo'n z5 tot 3o jaat geleden,

naar de versie van Bisschops:

Met een grlep ruensen gingen. ze aissen op de Iil'øddenzee. Eet't

rnøtz werd zeeziele en aerloor zìjn, kutlstgebit. Toen hij nøør de

þom.buis TDas) na?tu een nnder zijn eiget't gebit, 'iets aøn aìssers

onder elþøør'. Hij deed het øn,n zijn eigen lijn. Titen de rnøn

terug kzuøm, zei hij: 'Kijk eens wttt ik nu aøn mrjn ltjn beb zit-
47

ÀIededeling, 14 januari r995

20



47
:dedeling, 14 )anrari ry9 5

ten!' 'Wrrek, een þunstgebit!' zei de ønder. Eens kijken of het

past. Het paste niet. Hij gooide het loerbllrd. Tòen løg et' een

tweede kunstgebit.

Bisschops geeft te kennen dat het een vertrouwd sporwis-

sersverhaal is, één van hun grappen onder elkaar, die wel

eens in de praktijk wordt gebracht. 'Het geval van FIugo

[Slamat] leek waar gebeurd. FIugo was met die vis bezig;

"Verrek, een kunstgebitt", zei hii. Ik kon het eerst ook

niet geloven ) màar hij liet het toen zien. Achteraf bleek

het tãch niet zo te zrjn', aldus Bisschops.as Twee andere

Amsterdamse visvrienden, de Fransman Laval en Peter

Koopmans, stonden aan weerszijden van Slamat op het

moment dat hij zijn vondst deed. Op een zaterdagmorgen

in de hengelsportzaak doen ze hun relaas:

Koopmans: Ik stond ru.e eige ais net schoon te mø'ken. Hij
[Slamat] stond, erbij. Eaen bij hern kijken, zeg nxaar... enne...

toen aond hij net die kunstgebit zeg znaør...

Laval: Dus we zagen hern die kunstgebit uit die ais hølen^

Koopmans: IrV'e stonden prøktisch nøøst elkøar", zeg ?naûr...

Slamat: Jn, op zo'n nfstønd fgebaart, ongeveer een kleine

meter], dit 20... dit hier zo. Hrj stond d'øar... [Slamat stond

tussen Laval en Koopmans in], hij wlls r?tet...

Koopmans: ...'þ stond. zo'n u(iligaissen scboon te møken ofzo.

Kijk daør benje ook nree bezig, dusjø...

Laval: Iþ heb bet gezegd!

Koopmans: Hij stond er tu.ssen. Hij stond er tussen. Je loopt

zo'n beetje heen en weer; hè.

Even later, Slamat over de eerstkomende vistocht: Jø, wie

weet wat we nou weer d'r uit bølen?

Koopmans: ln, jn...
LavaI: Jø?
Slamat: Een dia.ma.nt?

Koopmans: 'k Hoop dnt we niet zoueel kleintjes uøngen dit
k.eer, mnør gt'ote.

Slamat: Jø, het Noord,zeewa.ter is nou koud genoeg.

Koopmans: Als bet þoud is heb je meer þans 0P grlte.

Er ontspint zich naderhand een discussie over hoe Stoop
kon verklaren dat het zijn gebit was. Laval: 'Heeft ie eh...

gelogen dan?' 'Nee, dat ding paste hem', zegt Slamat.
Koopmans, die bij Slamat logeert, r.'ult aan: 'Ze hadden
dezelfde maat gebit. (...) Hij heeft 'm gepast, weet je, dat
gebit paste gewoon. I{et eerste gevoel en alles, weet ie. Ik

48
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bedoel, hij ging er gewoon van uit dat het zijn eigen gebit
was.' Dan laat Slamat het bandje met de uitzending van
Radio Noord-Holland horen, waarin dit nog eens tot uit-
drukking komt.4e

Stoop heeft zijn vermeende gebit weer naâr Slamat
gestuurd. Slamat kan echter de grap van Pool en Rein-
ders nog steeds niet erg waarrleren, al ztet hij doorgaans
de humor van vissersgrappen wel in: 'Ja, dat heb ik al
een paar keer meegemaakt, maar niet zo, niet dit soort
geintjes hè. Kijk, als ie gelijk na die'øisdag bij me geko-
men was, dan hacl ik gezegd: "Nou goed, daar lach ik
zelfs nog mee." Maar niet veertien, anderhalf...veertien
dagen later.'5o "t Is géén reclame voor m'n zaak', zct

brengt hij naar voren: 'E,en klant kwam hier binnen;
"Leugenaarl"' Slamat zegt dat hij erovel denkt om aan-
gifte te doen bij de politie en een schadeclaim in te die-
nen.5' A1s navraag bij een jurist, op Slamats verzoek,
leert dat hiervoor elke juridische basis ontbreekt, wil hij
toch expliciet verrneld zien dat hij 'overwogen heeft om
aangifte te doen'. Slamat zegt: 'Jr, dus dat overwoog iþ
ook, want ik vind het niet leuk dat hij mij zoiets geflikt
heeft. Het is narnelijk ook géén... eh... slechte reclame
voor de zaak.'5'De Canadese Eaen.ingTëlegrnrn maakt er
al in een eerder stadium melding van: 'Slamat is not
amused and may take legal action.'53 Hij heeft het kunst-
gebit opnieuw in handen en besluit om, in plaats van het
te retourneren, de grappenmakers een koekje van eigen
deeg te geven:

Jø, dat bouengeltit heb ik nog hier en die heb ik in het IJ d'r ìn
gegooid. Zeg nou, jullie bnlen een geintje uit, dan haal ik rne

oole een tnooi geintje uit, gn. m.ttør in het IJ zoeken. Døn rnoe-

ten ze dus de pottt pøkken, dus nchter het Centrøøl Stntion,
richtmg Tòlhuis en lngeaee?' in het ntidden dntr heb ik het d'r
in. gegooid. Dnt ligt op het IJ nou, dus mlgen ze daar gønn, zoe-
leen. Moeten ze wel aitkijken met die pont.s+

De geschiedenis van het kunstgebit in de kabeljauw krijgt
daarmee een ontknoping in een practical joke die de plot
van Het kunstgebit nan de hengel voIgt. 'Zo lagen er rwee
kunstgebitten in het water', verduidelijkt Slamat.55
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IIet roofuissen op de Ms Hendrik Karssen

Het bovenstaande toont hoe in de praktijk aan de hand

van overgedragen vertelgoed prúctical jokes en vervolgens

weer nieuwe verhalen gegenereerd worden. Een context

die in de onderhavige geschiedenis een belangrijke rol
speelt, is het sporwissen met de Hendrik Karssen, met

name de (mannelijke) sociabiliteit van de deelnemers. We

schetsen hieronder deze sociaal-culturele context op

micro-niveau, onder meer gebaseerd op participerende

observatie tijdens een vistrip met de Hendrik Karssen op

8 februari r995.
De sporwisserij heeft de laatste jaren aan populariteit

gewonnen in Nederland, met name de meer avonflrurlii-
ke vormen van deze buitensport, zoals het vliegvissen en

het roofirissen. De zogeheten roofuissers zijn sportvissers

die zich richten op de vangst van rooF¿issen, vooral de

snoekbaars in zoet- en de kabeljauw in zoutwater. Van

begin november tot eind mei wordt bij gunstig weer op

de Noordzee vanâf de Hendrik Karssen uit Den Hefder
op kabeljauw gevist.só De kabeljau\¡/ trekt in de wiirter-
mâanden vanuit de Scandinavische ïvateren naar de voed-

selrijke wrakken bij de vaargeul die ten westen van de

waddeneilanden loopt. Van heinde en ver komen sport-

vissers naar Den Helder om deel te nemen aan een dag-

tocht met het voormalige marineschip.
De sociale achtergrond van de hengelaars is zeer di-

vers, uiteenlopend van werklozen en laag ingeschaalde ar-

beiders tot managers en directeuren van grote bedrij-
ven.57 In het dagelijks leven zouden deze mensen nauwe-

lijks verkiezen om op het persoonlijke vlak met elkaar om

te gaan, maar aan boord van het schip valt het maat-

schappelijke onderscheid wegi ze zitten met zijn allen in
hetzelfde schuitje. Deze sportvissers dragen bovendien

soortgelijke kleding, hebben in hengels en ander visgerei
kenmerkende attributen gemeen, alsmede de activiteit
van het (roof- of wrak)vissen en een specifiek gedrag en

taalgebruik, waarmee ze zichvân anderen onderscheiden.

Zodra de boot buitengaats is, staan ze als een groep ook
in ruimtelijke zin apart van de rest van de samenleving.

Aan deze vrijetijdsbesteding nemen slechts bij hoge

uitzondering vrouwen deel.58 De sport op de Hendrik
Karssen is vooral een aangelegenheid van mannen die ge-

kenmerkt wordt door wedijver enerzijds en een grote
mate van solidariteit anderzijds. De onderlinge solidari-

56
Aan de rnededeling betreffende het

'u,rakvissen', boven de bar aan boord
van het schip, heeft iemand bij u'ijze

van grâp met pen toege\roegd:'Kunst-

gebit sept tot eind nov'

57
Dit is al langer zo. '[I]n alle lagen van

de bevolking treffen we in tamelijk
evenredige mate sporh'issers aân', zo

blijkt uit onderzoek; wel zijn het
'overwegend rnannen'. Prinssen el
Kroprnan ig15, r4-t5. \Ä¡e danken

deze referentie aan Heidi Dahles.

58
De echtgenote van een Duitse sport-
visser uit Gronau was de enige vrouw
aan boord van de Hendrik Kârssen op

8 februari ry95.2e wekte grote hila-
riteit onder de circa veertig sporwis-
sers omdat ze gedurende de hele

tocht zeeziek was en zich aan een trap

staande probeerde te houden. Het
was de eerste en de laatste keer dat ze

mee grng, zer ze,
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teit blijkt onder meer uit de bereidheid om zonder dis-
tinctie en distantie met elkaar om te gaan, alsook uit het
delen van voedsel, drank, vissnoeren met toebehoren, aas

en eventueel de vangst. Het competitie-element komt tot
uiting in het streven zo veel mogelijk en zo groot moge-
lijke vissen te vangen, in het afsluiten van weddenschap-
pen, in het soms tegen elkaar op drinken en in het vertel-
len van (legendarisch sterke) vissersverhalen.

In beginsel gâat het de sporwissers op zee om het
doden van dieren voor het plezter, gelijk de beoefenaars
van de jacht op het land. De condities, vooral als er veel
deining is, kunnen ruig zijn en het binnenhalen van een
behoorlijke vangst vergt enige S'sieke inspanning. De
hengelaars beschouwen hun lieftrebberij als een bij uitstek
mannelijke sport, waarblj ze zich meten met de krachten
van de natuur. Een eerste test voor de deelnemers is of ze

zeeztek worden of niet, maar het doel dat werkelijk telt, is
het aan boord brengen vân vis, met een rangorde naar
soort, aantal, lengte en gewicht. Na de jagers staan nu ook
de sporwissers in toenemende mate bloot aan de kritieÇ
van dierenbeschermers ('vissen hebben ook gevoel'). De
groeiende weerstand in de wijdere samenleving heeft ech-
ter als neveneffect dat het hw esprit de clrps versterkt (en

tevens leidt tot de introductie van eufemismen, zoals 'na-
tuurlijk aas'voor levend aas). De parallel met de jacht kan
nog verder doorgetrokken worden. Jacht kenmerkt zich
zowel door momenten van ritualisering en dramatisering
als door een spelkarakter', zo stelt Dahles in haar studie
van de jacht in Nederland.5e Ze laat zien dat de heden-
daagse (plezier)jacht nog het best begrepen kan worden
als 'een vorm van expressief gedrag'.óo In het navolgende
willen we duidelijk maken dat dit evenzeer opgaat voor
het roofuissen op de Hendrik Karssen.ó'

De bovengenoemde wedijver tussen de sporwissers is
onderdeel van het spel en roept een spanning op. De hen-
gelaars dienen actief aan het spel deel te nemen, maar
nooit mogen ze hun rol té serieus nemen want het moet
een spel blijven. Het spel kent namelijk bepaalde regels.
Een van de belangrijkste regels is dat alle spelers gelijke
kansen hebben.ó' Geheel in de geest van her spel helpen
de sporwissers elkaar wanneer iemand zijn paternosteról
verspeelt of wanneer zijn aas op is, want niemand mag in
het bijzonder in het nadeel zijn. Tèvens bekrachtigt deze
wljze van handelen de onderlinge solidariteit. Gedurende
het vissen bevinden de hengelaars zich allen in dezellde
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Het gedrag van professìonele vissers,
waarover in tegenstellirg tot dat vân

de ¡ecreatieve vissers een uitgebreide
literatuur bestaat, laten wi.j hier bui-
ten beschouwìng.
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Overigens een antropocentrische
totie vat fait' plny: het gesúggereerde

føir play net de roofuissen is een heel
ander verhaal.
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Paternoster: onderstuk vissnoer rnet
daaraan weer korte snoerel met
haken en er.entlreel kunstaas.
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positie, de sociale verschillen zoals die in het dagelijks

leven gelden, worden tijdelijk terzlide geschoven. In de

activiteit van het vissen lmnnen \Me de spelfactoren van

onvoorspelbaarheid, nemen van risico, vaardigheden en

geluk herkennen. Ten opzichte van het gewone leven

lcijgt deze bezigheid het karakter van een time out: een

gebruikelijke eruaring vân de mannen is dat ze zo betrok-

ten zijn bij het hengelen, als het ware opgaan in het spel,

dat ze hun dagelijkse beslommeringen en problemen ver-

geten,'Zo'î dag vergeet je alles" zegt eeÍ't sportvisser op

de Hendrik Karssen. De hele dag is hij in de weer en

denkt niet aan andere dingen. Hengelaars vertellen dat

het effect dat het vissen op ze heeft zelfs voor hun omge-

ving merkbaar is. 'Als moeders zegt: "Moet je niet gaan

vissen?", dan weet ik al hoe laat het is', zo merkt één van

hen op. Een gevleugelde kreet, die ook op stickers aan te

treffen is, luidt: 'Als ze me missen, dan ben ik vissen.'

'Voor de duur van het spel is men een ander' alleen aan de

regels van het spel gebonden en op eigen speelkwaliteit

beoordeeld', aldus Van BaaL'a l
De onderlinge competitie aan boord van het schip

speelt zich af binnen de grenzen van een gemeenschappe-

lijke solidariteit, die uiteindelijk hoger gewaardeerd

wordt dan het winnen. We hebben hier te maken met een

vorm van mannelijke sociabiliteit; vrouwen hebben er

part noch deel aan. Zoals gezegd zijn vrouwen onder de

hengelaars te beschouwen als een anomalie. Zo er al een

vrouw meegaat, kan ze erop rekenen dat er grappen ten

koste van haar gemaakt zullen worden. De sporwissers

dissen ze met smaak op (de schipper heeft er speciaal een

attribuut voor klaar hangen: een grote plastic spin aan een

vislijn die hij vanuit de kajuit kan laten zakken). Slacht-
offer van grappen worden ook mannen met zeeziekte, ze

nemen immers niet langer deel aan de collectievebezig-
heid (zijn als het ware spelbrekers). Bovendien diskwalifi-
ceren ze zich, omdat ze door zeeziek te worden onvol-
doende blijk geven van hun mannelijkheid. Laten we, al-
vorens verder in te gaan op de rol van grappenmakerij,
eerst eens kijken hoe de bezigheden tijdens een vistocht
worden gestructureerd middels ritualisering.

Van Genneps theorie over rites de pøssøge biedt daartoe
een geëigend interpretatiekader.ós Deelname aan een vis-
trip met de Hendrik Karssen in de winter geeft (in de

regel) mannen een mogelijkheid om de status van wrak-
visser te verweryen of te (her)bevestigen. Overgangsriten

25
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markeren volgens Van Gennep een verandering van sta-
tus (en het overschrijden van conceptuele grenzen in het
algemeen). Daarbij worden grofweg drie achtereenvol-
gende rituele fasen doorlopen: afscheiding van de oude
status ofpositie, een tweeslachtige overgangsfase en inlij-
ving bij de groep die de nieuwe status al heeft. Van Gen-
nep geeft aan dat dergelijke rites d.e ltøssøge vaak synchroon
verlopen met ruimtelijke overgangen, die in deze context
niet zonder betekenis zijn.66 }{et uitvaren en binnenlopen
van een schip in de haven, bijvoorbeeld, markeert de zee-
reis: een ambigue overgangsfase met een overeenkomsti-
ge riruele symboliek. Van Ginkel plaatst de taboes en ge-
loofsvoorstellingen van zeevarenden in Noordatlantische
vissersculturen in de context van de door Van Gennep
aangeduide ruimtelijke overgangsrit en.6t Wtj concenrre-
ren ons hier op de statuswijziging van de deelnemers aan
de vistrip zoals die volgens het patroon van rites de pøssø-

ge verloopt. De Ð¡mbolische structurering, met name de
tijdelijke onthechting van maatschappelijke posities die
a¿n wal gelden, waardoor alle deelnemers aan boord þ
een gelijke positie verkeren, heeft implicaties voor de bê-
leving van de trip door de vissende opvarenden. We doe-
len hier op de gevoelens van contmunitns die mede door de
situatie gecreëerd worden.ó8 Het spelkarakter van het
wrakvissen, waarin alle deelnemers gelijke kansen heb-
ben, vloeit hier ook uit voort.

Vroeg in de morgen in de haven van Den Helder dos-
sen de deelnemers zich uit voor de gelegenheid. (Ook
kopen ze er verse zeepieren om als aas te gebruiken, naast
kunstaas.) Kleding, attributen en eerder genoemde ken-
merken zetten de deelnemers apart van de rest van de sa-
menleving. Het afscheidingsritueel komt ook ruimtelijk
tot uitdrukking: de Hendrik Karssen verlaat de haven,
'weg van het land, en het duurt ongeveer een uur voordat
de boot de plaats van de scheepswrakken bereikt, waar het
vissen zal plaats'grijpen. De deelnemers bevinden zich ge-
zamenlijk in de kombuis annex kantine. Ze drinken en
praten. De meesten zrjn tot dan toe vreemden voor elkaar,
maar in het delen van elkanders gezelschap, verhalen,
grappen, voedsel en drank, verenigen zlj zich tot een
groep. De deelnemers hechten aan het sociale âspect van
het samen zijn. Roel Pool, bijvoorbeeld, neemr doorgaans
een grote hoeveelheid gehaktballen en kippepoten mee,
enkel om dit voedsel te delen met mannen die hij vaak
nog nooit eerder gezien heeft.óe Anderen verdelen ge-
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smeerde broodjes of geven rondjes drank. Aan land zou-

den de mannen met een uiteenlopende achtergrond niet

zo snel uit vrije wil socialiseren.

Zodra de bestemming bereikt is, gaan de mannen het

dek op. Ze stellen zich met een hengel in de hand in een

rij naast elkaar op aan de reling, het gezicht î 
^r 

de zee

gekeerd (zie afbeelding 2). Keer op keer zalhet schip over

een wrak drijven (een 'drift'). De schipper geeft een en-

kelvoudig fluitsignaal, ten teken dat het hengelen kan be-

ginnen en weer moet ophouden. De hengelaars volgen

getrouw deze signalen, die een duidelijk begin en eind in

het vissen markeren: gelijktijdig werpen zij de lijnen in en

halen ze op. Deze choreografie in het vissen, een geritu-
aliseerde handeling gemarkeerd met het fluitsignaal,
wordt tot laat in de middag voortgezet. Bakker, de schip-

per en een soort van spelleider, verklaart dat in ziin ewa-

ring de hengelaars nooit genoeg van het vissen ksiigen, ze

zouden almaar door kunnen gaat't. Ze zijn erop gebrand

vis, veel en grote vis, aan de haak te slaan. (Zlin eigenrol,
het varen van wrak naar wrak, vergelijkt Bakker met þet
werk in een kippenslachterij.)zo De hengelaars gaan vol-
ledig op in het vissen, gedreven door de onderlinge wed-

ijver. Het is een inspannende klus. Wanneer de een of
ander relatief succesvol is, voert dat de spanning op.7'

Een spanning die doorbroken kan worden met een grap

om aan te geven dat de ernst van het spel slechts betrek-

kelijk is. Slamat herinnert ztch zijn formidabele vangst

nog als de dag van gisteren:

Nou, dus, het w&s d'e drill uøn het jnør aoor mij geweest d'us...

iþ aoeld,e nl øøn mijn hengel døt ik iets zwaa'rs d'r op had. Of
het waren twee uissen geweest of één grote, døt zei ik toen ø1,

toen hød ik de uis nog niet gezien. Jø, toen 'ie boaen wøter

kwam zøgen we dnt het een gr\te wß.s en d,øt het er eentje wns.

Nou, d.ie hnølden we binnen. En d'ie zette ik toen gelijk in d'e

aisþist die ik precies wtast vne bad liggen. Nou, iedereen kwørn

kijken en zøg: 'H,i, døt is een hele grote!' We hebben hem toen

gewlgen en genteten [r9 pond en zo'n 85 cm]. En ja, ik ging
eaen pøuzeren we.nt ik was echt rnoe aøn die drill. Nou en in
die tussentijd hebben ze d.us een kunstgebit in z'n bek d''r inge-

douwd, tnøør døt wist ik toen niet, jø, wønt ik besteedde ooþ

géén øøndøcht rneer aan de ais, ik ging gewoon dootttissen... en

tijdens bet schoonmaken toen aond ik in die rrtøøg een kunst-

gebit.

27

À afb. z

\Ässen op kabeljauw aan boord van de

Hendrik Karssen (Foto: Eric Ven-

brux, 8 februari r995).
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vogel, die eerder hoog over zijn ecla-

tânte successen opgegeven had.
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Hij liet zich overigens ook fotograferen met de kabeljauw
in zijn handen, het sporwissers-equivalent van het tableau

bij de jacht en de jachttrofee (zie afbeelding 3). Slamats

bevlogenheid voor het vissen blijkt uit zijn woorden. Pool
en Reinders sloegen toe op het rnoment dat hij het alle-
maal te serieus leek te nerren. Slamat wâs nu een tnojor

pløyer, niet alleen de organisator van de vistrip, maar ook
iemand die alle anderen in het spel aftroefde. Met hun
prøctical joke stelden Pool en Reinders zijn'speelkwaliteit'
op de proef. Naderhand moest blijken of hij de ernst van

het spel kon relativeren en ook de grap kon waarderen.

Een uitmuntende speler moet tegen een stootje kunnen.
In de woorden vân Tällman:

The prøctical joke, øs ø folklore fortn, is first an euenL a cl?n-

petitiae plalr actiaity in wbich only one of two opposing sides is

conscious\r nware of the fact tbat a stnte of pløy exists; for the

joke to be successful, ot'te side ?nust reruain unau)are of the føct
thnt a pløy actiuity is occurring until it ìs 'too løte', that is,

untìl the ttnknouing side is tnø¿le t0 seeru foolish or is cnuse¿l

slrne physical ønd/or mental discontþrt.7'

W'e weten uit de loop der gebeurtenissen dat de grap,

door het voortgezette zwijgen van de prßctical jlþers en de

verspreiding van het bericht over de wonderbaarlijke
vangst door de media, een extra dimensie kreeg. Slamat

voelde zich ongenadig in de maling genomen en was ge-

pikeerd omdat de grap zo de perken van het spel te bui-
ten ging.

Het hengelen aan boord van de Hendrik Karssen valt
op te vatten als een ambigue overgangsfase: de concur-
rentiestrijd heeft nog plaats en de deelnemers kunnen
zich naar de buitenwereld toe nog niet als (geslaagde)

sportvissers presenteren. Een dubbel fluitsignaal mar-
keert het einde van het vissen voor de dagtrip.

In het volgende stadium leggen de deelnemers getui-
genis afvan het feit dat ze de status van sportvisser (wrak-
visser in het bijzonder) verworven hebben. Het incorpo-
ratierirLreel neemt een âânvang bij de terugvaart van het
schip na het laatste fluitsignaal. De vangst van de dag

wordt schoongemaakt. Nogmaals benadrukken de vissers

dat het om het spel gaat en niet om de knikkers: onfor-
tuinlijke hengelaars krijgen vissen toebedeeld door de

succesvolsten. Dan begeven ze zich naar de kantine waar
wederom sterke verhalen en grâppen, voedsel en drank

z8

¡ afbl
Hugo Slamat mct de gevangen kabcl
jauw op de Hendrik Karssen. Q\Iet
d¿nk aal Il. Slamat te Amsterdar.
Foto: z7 novenber 1994.)
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worden uitgewisseld. Ze eval',teten de gebeurtenissen van

de dag en de vangst, vertellen elkaar persoonlijke recep-

ten om de vis te bereiden. In geval er een weddenschap is

afgesloten op de grootste vangst' geeft de winnaar een

rondje weg.73 llet gezamenlijke uitblazen in de kantine

versterkt de saamhorigheid van de hengelaars, die in de

vistocht een gemeenschappelijke ervaring delen. Hoewel

de sporwissers prestige kunnen verwerven met een rijke

vangst, hun vertelkunst en grappenmakerij (en naar ver-

luidt het onder de tafel drinken van anderen), prevaleert

de onderlinge solidariteit. Heeft de boot eenmaal in de

haven aangelegd, dan verspreiden de mannenbroeders

zich weer. Aan de wal gaan ze elk huns weegs. Ze worden
weer opgenomen in het alledaagse leven waarin de socia-

le verschillen aan het licht treden. Wel kunnen ze zich
met recht sportvisser noemen: hun resten de (al dan niet
zelf gevangen) vis, foto's en sterke verhalen om dat ook

aan anderen duidelijk te maken.74

Het verkrijgen van vis om te eten of te verkopen is
voor de sporwissers van ondergeschikt belang. Andçrs
dan bij beroepsvissers staat voor hen het aangenaam tiid-
verdrijf voorop. Het maken van grappen helpt ze om in
de juiste stemming te geraken enlof die te handhaven.

Het breekt de spanning. Deze hengelaars - die in gezel-

schap het ruime sop kiezen - zijn verzot op grappen,

zowel verbale grappen als practicøl jokes. }Jet is een ex-

pressie van hun mannelijke sociabiliteit. Ze stellen elkaar

ook hiermee op de proef, gelijk een verteller van sterke

verhalen met zijn gehoor doet. De grappenmakerij heeft
een functie in het afbakenen van de groep: een echte

sportvisser 'moet tegen een geintje kunnen'. Doorgaans
worden degenen die zich op een of andere wijze onder-
scheiden van anderen - vrouwen, zeezieken, de 'winnaars'

- het slachtoffer van practicøl jokes. Het lijkt erop dat zij
meer dan de anderen, wier gevoelens van comntunitøs er
juist door versterkt worden, moeten tonen dat zij vanhet-
zelfde slag zijn. Slamat sprong er duidelijk uit op de be-
wuste vistrip met de Hendrik Karssen en derhalve werd
hij het slachtoffer van een prøcticøljoke.7s

Wat er in de hoofden van Pool en Reinders omging
laat zich alleen maar raden. Roel Pool vertelt dat hij wel
aan een verzetje in de vorm van een vistocht toe was. llet
zat hem niet mee. In de voorgaande dagen had hij enkele
vervelende ervaringen (inbraak, ziekte) te verwerken ge-
kregen.Tó Volgens Janet Pool vormde het laatstgenoemde

29

73
De eerdergenoemde Bisschops meent
dat er in het verleden meer gedron-

ken werd dan thans het geval is. Dat
resulteerde in een bepaalde stem-
ming, zo suggereert hij. Dan had je

zo van die dingen onder elkaar, ver-
volgt de sporwisser. Er werden altijd
weddenschappen afgesloten. Wie de

grootste yangst (van de dag) had won
de pot, iedereen zette vijl gulden in.
Zo gebeurde het eens dat een bepaald

iemand steeds de pot u.on. Op een

dag ving hij een oude bot (het was op

de wadden), een waardeloze vis, maar

het bleek de grootste vangst te ziin.
Het zoontie van een vriend ving ook
een bot, maar die was nèt niet zo

groot. Dâårop hadden ze bij de ander
een stukje van de staart van de oude

bot afgeknipt, zodat het jongetje won.

Veel had je er trouwens niet aan om

de pot te winnen, voegt hij eraan toe,

want nâ afloop moest je dan een

rondje geven in de kroeg. Dat kostte
je vaak nog veel meer dan wât je ge-

worrnen had. lMededeling, z4 januari

r 995.)
74

In café Heuvel aân de Amsterdâmse
Prinsengracht, bijvoorbeeld, hangen
achter de bar foto's van mannen met
grote, zware vissen in hun handen.
De afgebeelde mannen zijn stâmgas-

ten, die de foto's speciaal meebren-
gen. 'Ach', zegt de barkeeper, 'elkaar
afbluffen, hè.' (Mededeling, z3 febru-
ari r995.)

75
Slamat had in de eerste plaats de

grootste vangst van die dag. Voorts
was zijn plaats aan boord in vergelij-
king met de anderen wat onduidelijk:
als organisator van de trip droeg hij
wellicht enige autoriteit, tevijl zoals

we gezien hebben elk hiër¿rchisch
onderscheid uit den boze was. Boven-
dien bleef bif hem het verschil tussen

de sporwisser en de professional (te-

vens eigenaar van een hengelsport-
zaak), vrijetijdsbesteding en kosrwin-
ning, vaag. Tènslotte kan niet onver-
meld blijven dat Slamat van
Surinaamse afkomst is, waarmee hij
zich weliswaar van de meeste anderen
onderscheidde, maar wat niet nood-
zakelijkerwijze een rol þespeeld hoeft
te hebben. P¡obleen hierbij is dat in
grappen vaak juist zaken aan de orde
gesteld worden die in het no¡male so-

ciale verkeer onuitgesproken blijven.
Lies Stoop, de vrouw van Coq was de

enige die eraan refereerde. In de
72
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gegeven de aanleiding tot de grap met het kunstgebit:

'Mijn man ging helemaal uit zijn bo1.'71 Zijn sores wilde
hij even van zich af zetten. Roel Pool stak die bewuste dag

Janets eerste kunstgebit, dat ze als een aandenken be-

waarde, bij zich.
Zijnhandlanger en collega, Reinders, had hij recente-

lijk in het wrakvissen geintroduceerd' Pool daarentegen is

een ervâren rot, de gangmaker. Zijn echtgenote en hij
vertellen triomfantelijk over een vân zijn favoriete practi-

cnl jokes:'het eten van zeepieren' tot ontsteltenis van zijn
medevissers (de truc is dat hij ze verborgen houdt onder

zijn tong). Ook heeft Pool weleens bij een argeloze visser

een gehaktbal in een kabeljauw gestopt. Dit wijst op een

problematische relatie met dieren, met name op tegen-

strijdige gevoelens met betrekking tot het doden van de

vissen. Het is iets wat zowel btj jagers als sportvissers

voorkomt. Ze trachten het doden te verhullen of op zijn
minst de suggestie te wekken dat de dieren een gelijk-
waardige partlj zijn.is Pool draait de rollen om door zelf
zeepieren te 'eten', een kabeljauw vol te stoppen met eetr

gehaktbal of een kunstgebit in de bek te plaatsen.

Als Pool de vrijdag nadat hij met Reinders de grap met

Slamat heeft uitgehaald weer gaat vissen met de Hendrik
Karssen, krijB't hij het te kwaad. Het verhaal van de won-
derbaarlijke vangst, Het kutstgebit in de knbeljøuw, had er

onvoorziene en morbide consequenties. Als de sporwis-
sers hun hengel ophalen, roepen ze uit: 'Estonia!' (De

scheepsramp met de Scandinavische veerboot Estonia, in

|uni t9g4,lag nog vers in het geheugen: de lichamen van

meer dan óoo slachtoffers konden niet geborgen wo-,..den.)

In plaats van de vissen lnet een stok dood te slaan, zetten
zij onmiddellijk het mes in de kabeljauw. Geïnspireerd
door het kunstgebit-in-kabeljauw-verhaal zljn ze naarstig
op zoek naar waardevolle voorwerpen. De sport is ont-
aard in 'schatgraverij'. Roel Pool kan het wangedrag

moeilijk verteren. Het maakt hem misselijk en hij is ge-

schokt omdat de grap zo uit de hand gelopen is. Samen

met Reinders besluit hij dan het stilzwijgen te verbleken.
Bovendien oefent Janet Pool druk op ze :uit, omdat ze

haar gebit terug wil hebben.
Reinders zoekt het eerst contact met journalisten. Dan

blijkt Stoop toch het verkeerde gebit in handen te heb-
ben. Als het nieuws over de 'ware' toedracht naar buiten
komt, wordt tegelijk duidelijk hoezeer Slamat is beetge-

nornen. Slamat, die door het voorval tevens publiciteit

3o

oudejaarsuitzentling van Radio

Noord-Holland zet ze rlat ze lìet spij-
tig vond vanrvege cle'andere cultuur'
van cle rnan (3o december r994)
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heeft gekregen voor zijn (nog géén iaat oude) hengel-

sportzaak, staat nu te kiik als het slachtoffer van een prac-

tica.l joke. Feitelijk is de practicøl joke ðan pas, zii het via een

onbedoelde omweg, voltooid.Te Hoewel Roel Pool over

het gebeurde heeft ingezeten, maken die gevoelens plaats

voor het succes dat hij met de grap kan vieren. Het echt-

paar Pool verzamelt de kranteknipsels voor het nageslacht

(al zeggen ze dàt hun dochter zich nog geneert voor het

artikel in de Priué).Janet Pool belt zelfs herhaaldelijk naar

Londen om beslag te leggen op een bericht in The Sun.

Vergoelijkend deelt het echtpaar mee dat Slamat van de

media wel zo'n 3o.ooo gulden voor het unieke verhaal ge-

beurd moet hebben (wat overigens niet het geval is). Sla-

mat laat van zijn kant via schipper Bakker \Meten dat hij de

grappenmakers nooit meer mee wil hebben.

In de berichtgeving is Stoop na de ontluistering inmid-
dels een tragi-komische figuur geworden. Als hij tegen

oudjaar in de studio van Radio Noord-Holland zijn zegie

nog eens mag doen, buit hij het genre van het sterke ver-
haal uit: de dag dat hij ging vissen naderde de boot d" Þ-
gelse kust, er woedde een hevige storm en zijn bovenge-

bit vloog vier meter de lucht inl Ook kondigt hij aan dat

hij een boek over de gebeurtenis gaat schrijven. Het zal in
het jaar zooo gepubliceerd worden, het jaar waarin hij
met pensioen gaat.so Stoop mag destijds dan wel door
zeeziekte vroegtijdig uitgeschakeld zijn, in zijn vertel-
kunst doet hij niet onder voor andere vissers.

In de schijnwerpers van de media had hij naar zijn zeg-

gen (een drukke tijd'. Naderhand, in het nieuwe jaar,

houdt hij echter de boot af. 'Het was wat, toen het waar

was, een heel verhaal , maar het gaat eigenlijk over niks',
zegthlj. Het is voor hem een afgesloten hoofdstuk. Wel
wil hij kwijt dat zijn collega's bij Openbare 

.Werken 
in zijn

woonplaats hem met de geschiedenis plagen. 'Ze zeggen

tegen me: "Cor, hoe is 't met je gebitje?" Ik zeg: "Ik heb

er roo.ooo gulden voor gevangen." Zo dan zijn ze stTl', zo

deelt hij mee. Hij vat het sportief op: 'We hebben er har-
telijk om kunnen lachen.'8'

Besluit: de hedendaagse sage nader beschouwd

Het verhaal van Het Þunstgebit a,a.n de bengel behoort vol-
gens Top tot het betrekkelijk geringe percentage van he-
dendaagse sagen met een vrolijke noot. De meeste van

3r
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Uitzending op 3o december r994.
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Mededeling, z4 jartari ry95.
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deze verhalen handelen over schokkende gebeurtenis-
sen.8' In eendimensionale psychologische verklaringen
(verborgen angsten en verlangens) brengen onderzoekers
ze regelmatig in verband met 'de postindusrriële samen-
leving'.81 Deze verklaringen blijven steken in generalisa-
ties. De stelling dat het zou gaan om uitsluitend 'moder-
ne' (versus traditionele) en'urbane' (versus rurale) verha-
len is inmiddels onhoudbaar gebleken, maar doet nog
steeds opgeld. Het zegt meer over de folklore van de on-
derzoekers dan over de onderzochten. De vele verzamel-
bundels met hedendaagse sagen verschillen in de weerga-
ve en behandeling van de verhalen nauwelijks van de ou-
dere bundels met volksverhalen: het blijven een soort vân
postzegelverzamelingen, waarbij uit de context gerukte
en bewerkte varianten en typen naast elkaar gelegd wor-
den. Zodra een bepaald verhaal van een label is voorzien,
is het door onderzoekers gesanctioneerd als een heden-
daagse sage (of een van de vele andere benamingen die
men verkiest). De populaire definitie van de hedendaagse
sage wil dat het gaât om verhalen die als 'waar gebeu¡d'
verteld worden, maar onmogelijk 'waar' kunnen zijn. De
'waarheid' (als er al zoiets bestaat als een eenduidige
waarheid) in de ogen van de onderzoekers hoeft echter
niet per se te stroken met die van de onderzochten, die
immers (ten dele) andere concepruele categorieën hante-
ren.84 Borrendien hoeft een verhaal nog niet noodzakelij-
kerwijze 'onwaar' te zljn wanneer blijkt dat een zelfde
vertelling reeds eerder te berde is gebracht.

We hebben met betrekking rot onze casus gewezen op
het spelelement in de sociaal-culturele context waarin
sportvissers met elkaar omgaan. Van Baal omschrijft de
eigenschappen van een spel als volgt: 'Het spel dienr geen
direct doel en is uitstelbaar; het schept een eigen fictieve
wereld; buitenstaanders mogen zich er niet mee bemoei-
en; het spel heeft vaste regels; het heeft een kanselement
naast een element van spelvaardigheid; het moet serieus
gespeeld worden en het fascineert.'8s Even afgezien van
de kanttekening dat hij het spel reificeert (het zijn men-
sen die het spel spelen), geeft Van Baal hier beknopt weer
hoe ook de sporwissers een eigen en andere wereld creë-
ren, waar ('sterke') verhalen en practicøljokes deelvan uit-
maken. Wie er niet in meegaat, onttrekt zich aan het spel.
De schipper van de Hendrik Karssen, Bakker, verkneukelt
zich om de fictieve wereld die zijn hengelaars opbou\Men:
altijd hebben ze blj een eerdere gelegenheid grotere en
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meer vissen gevangen dan daadwerkelijk het geval is, ze

willen steeds dat hij koers zet îaal twee scheepswrakken

verhalen hebben een functie en betekenis in de recreatie-

ve sfeer. 'Actually,' schrijft Dégh, 'legends might be as

much true as they are untrue, objectively or subjectively;

it really does not make much difference. What matters is

that the legend raises the question of plausibility and

makes people reflect.'87 We hebben hierboven gedemon-

sffeerd dat de sportvissers gedeelde waarden' geworteld

in hun mânnelijke sociabiliteit, tot uitdrukking brengen

(impliciet komen ook gender-relaties en de relaties met

dieren aan de orde).
De dynamiek in de vertelstof, het vertellen van verha-

len, alsook grappen en het naspelen ervan ('acting out') in
practicnl joke.t, wordt pas goed duidelijk als de sociaal-cul-

turele en historische context in ogenschou\M wordt gepo-

men. In plaats van passieve 'dragers'van een traditie heb-

ben we te maken met creatieve mensen (met uiteenlopen-

de persoonlijke motieven), øctores die telkens opereren in
een specifieke context. Situaties veranderen en dat heeft

implicaties voor vertellingen en de vorm ðie ze krijgen.

Indelingen van de verhalen door onderzoekers van bui-
tenaf kunnen niet verhullen dat de honto nøt'rønç deze

kunstmatige tussenschotten niet volgt: we zagen in de on-
derhavige casus de variabiliteit van verhalen met een ze-

kere verwantschap door de tijd, in een regionale overle-

vering en mondiaal verbreid door de media, en in de

praktijk binnen een lokale context, ingebed in het sociale

leven. De wisselwerking tussen al deze componenten laat

zien dat achter de hedendaagse sage, vaak gereduceerd tot
een tekst zonder context, een complexe werkelijkheid
schuil kan gaan. Een werkelijkheid waarin verhalen flore-
ren, de inspiratiebron vormen voor Prøcticøl jokes, en zo-
doende weer nieuwe verhalen kunnen genereren. Men
kan in dit verband spreken van een narratieve kringloop.
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Dégh t994,3o.


