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Welke sagen en sprookjes herbergt ons Iand

Op verh al enj ac h
Fietsen of wandelen
door mooie Hollandse
landschappen en ondertussen naar spannende
verhalen over heksen en
spoken luisteren: met
de Sagenjager kan het.
Deze website neemt je

mee langs oude volksverhalen. Experiment N L
ging op sproo(esjacht
in het Noord-Hollandse
Waterland.
TEKST ANOUK BROERSÌúA

e Aandammerbrug

ligt in

een lieflijk landschap van
slootjes, riet en weilanden

met vredig herkauwende
koeien. Het oogt er rustig,
maar schijn bedriegt - als
we de verhalen mogen

geloven. Ooit werden op
de brug dansende zwarte katten gezien.
Zou'den dat heksen zijn die van gedaante
waren verwisseld? Een boer ontsnapte in
zijn bootje eens op het nippertje aan 'een
hond met zwart krulhaar en vurige ogen'
die hem vanaf de brugleuning besprong.
Het is één van de locaties die ik tegenkom op een wandeltocht die ik loop via
Sagenjager.nl. Deze website startte in het
voorjaar (2015) met volksverhalenroutes
in Waterland, de regio net boven Amster-

dam met toeristische trekpleisters als
Marken en Volendam. Gewapend met
een smartphone kun je een van de uitgezetÍe routes voþn of via de plattegrond zelf je weg zoeken. Het navigatiesysteem op de website voorkomt dat je
verdwaalt tussen de Hollandse koeien.

Onderweg lees of beluister je verhalen
uit het gebied: sagen en sprookjes over
spoken, heksen, tovenaars en zeemeerminnen, maar ook moppen en broodjeaapverhalen.

Tijdens de bevalling
De

Sagenjager is een project van het
Meertens Instituut, dat onderzoek doet
naar de Nederlandse taal en cultuur.

Onderzoeker volksverhalen Theo Meder

leidde het project, NWO hielp met de
financiering in het kader van het NWOprogramma CATCH, Continuous Access
to Cultural Heritage.
Het doel van CATCH is om cultureel
erfgoed, zoals verhalen uit grootmoeders
tijd, digitaal beschikbaar te maken.

Meder had

in de online

Nederlandse

Volksverhalenbank van het Meertens
Instituut al veel verhalen verzameld,
maar hij zocht nog naar een manier om
er meer mensen van te laten genieten.Zo
ontstond het idee om verhalen aan fietsen wandelroutes te koppelen. Waterland

was een ideaal startpunt. Daar lagen
de mooie verhalen voor het oprapen. Dat
was vooral te danken aan één ijverige
verhalenverzamelaar: Cornelis Bakker.
Bakker werkte tegen het eind van de
negentiende eeuw in Waterland als arts.
Nikkie Herberigs, die als freelance kunst-

De Aandammerbrug is een van de
locaties waar de
wandeltocht van
Sagenjager.nl langs
voert. De brug is
plaatselijk ook
bekend om de
dansende zwarte
katten en een
agressieve hond,

punt in het dorpje Broek in Waterland:
het huis van Cornelis Bakker. Tegenwoordig is het houten, mintgroen geschilderde pand een gewoon woonhuis, maar
vroeger runde Bakker hier zijn dokterspraktijk en apotheek. De route loopt het
dorp uit langs het water - waar watermonsters als de Okkerman je insleuren
als je te dichtbij komt - en de Dokter C.
Bakkerstraat. Eenmaal in het buitengebied loop ik langs de weilanden met
koeien, schapen en paarden. Vanuit het
riet staren reigers me na, in de vele sloten
dobberen eendjes en zwanen.

historica deze Sagenjager-routes heeft

Het waren dit soort sloten waarover

samengesteld, vertelt: 'Zijn werk bracht
hem op veel verschillende plekken in de

Cornelis Bakker met een bootje reisde
om zijn huisbezoeken af te leggen en met

regio, om te helpen bij bevallingen bijvoorbeeld. Dat kon soms lang duren. In
de tussentijd hoorde Bakker de familie
uit over de volksverhalen die ze kenden.
Kwamen de verhalen eenmaal los, dan
schreef hij ze op.' Zijn aantekeningen
stuurde hij vervolgens naar Gerrit Jacob
Boekenoogen, een Leidse taalkundige
die rond diezelfde tijd volksverhalen in

nieuwe verhalen terug te komen. Meder
zelte al die verhalen in de volksverhalenbank, plus nog een aantal Waterlandse
verhalen uit andere bronnen. Herberigs
stond vervoþns voor de moeilijke taak
een selectie te maken voor de Sagenjager.
Daarbij lette ze op twee zaken: of er
genoeg verschillende soorten verhalen
waren (zie het kader 'Herken het verhaal')
en of ze goed verspreid door het landschap lagen. 'Sommige verhalen zijn heel
duidelijk locatiegericht, zoals de spookverhalen over de Aandammerbrug. Zelfs
mensen staan soms met naam en toenaam

boeken vastlegde.

Helderziende Grietje
Zonder de verzameldrift van Bakker
hadden we nu nooit zoveel verhalen uit
Waterland op papier gehad. Herberigs
wijdde daarom ook een fiets- en wandelroute aan de arts zelf: de Bakkerroute. Ik
kies voor de wandelvariant en sta op een
druilerige vrijdagmiddag bij het start-

genoemd in de verhalen.' Een voorbeeld is
Grietje Holleman, die van 1823 tot1894
in de regio woonde en bekendstond als

'Zij voedde dat gerucht ook, door
te doen alsofze helderziend was', vertelt >
heks.
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De verhalen

vrouw

zeggen ook
iets over de
roddelcultuur
van die ti¡d

rh.

ß

dat ze o-ngelukken en zelfs de dood zag
aankomeñ. Zelf vond ze de dood langs
een weg bij Monnickendam.
Of Griétje voorspellende gaven had valt
te betwijfelen, ze heeft wel echt bestaan.

De dorþsarts heeft haar nog

gekend'

Herberigs: 'Doordat het gaat o- -"th19
mensenlgeven deze verhalen een beeld
van die tijd. Ze zeggen iets over de roddel-

is normaal tijdens

lichaamsspieren

Nachtkwelgeest

een nachtmerrie (nachtmare') was' Daar
bedoelden ze geen droom mee' maar een

Soms hadden de oubollige teksten een
vertaalslagje nodig, Herberigs probeer9g
echter niet al te vèel te herschrijven. 'Ik
vond het ook mooi om via de taal de tijdseest te laten doorschemeren.'Wie zich
ñelemaal wil onderdompelen in die tijd-

geest kan onder elk verhaal indeSagenTager doorklikken naar de originele tekst

inde volksverhalenbank.

Bii veel verhalen voegde Herberigs uitleg
toê. Zo komt halverwege de Bakkersroute het verhaal langs van iemand die
's nachts wakker werd met het gevoel dat
een katachtig wezen over zijn lichaam
sloop en op Zijn keel ging zitten. In het
audiofragment hoorje na het verhaal een
mogelijké verklaring voor, deze gebeurrcnls: ilaapverlamming. Verstijving van

Afbeelding van de Duitse schilder Hans Baldung
(14S5-1545) met daarop het prototype heks: mel
een bezemsteel en dampend brouwsel.

Herken
het verhaal

de

cultuur. Mensen werden buiten de samenleving geplaatst, omdat ze als tovenaar of
heks!ãzien werden. Het is confronterend,
maaiook interessant om te lezen.'

remslaap,-maar soms voelen mensen die
bii het ontwaken nog, met als gevolg een
verstikkend gevoel en soms zelfs halluci-

\

naties. Vroe[er dachten mensen dat het

wezen:

een'mare' of kwelgeest.

Voordeur is dooddeur
Waterland was de eerste route van de
Sagenjager, in augustus volgde een route
roñ¿ het Friese Oostermeer. Ook daar
woonde een fanatieke vetzamelaat, de
schriiver Dam Jaarsma. Hij had geen
bootie, zoals Bakker. maar fietste in de
iaren 60 en 70 de regio rond om vertellers
ie bezoeken. De fiets- en wandelroute
voor de Sagenjager zijn gebaseerd op de
verhalen diê hij zo bij elkaar sprokkelde.
De bedoeling is dat beetje bij beetje
meer verhaleñde routes in Nederland in
de Sageniager komen le staan. gebaseerd
op deîertrilen die via verzamelaars in de

Volksverhalenbank van hel Meertens
Instituut zijn gekomen.
De Bakkerroute brengt me na tien kilometer terug in Broek in Waterland' Daar
leer ik op de valreep dat de voordeuren

van de houten

huisjes
'dooddeuren' zijn. Alleen de

bruid mocht er vroeger oP
haar trouwdag door naar
binnen. Daarna liep iedereen achterom en ging de
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maten. Wat zijn de verschillen?

SPR00KJES: beginnen met de welbekende
woorden 'Er was eens...' en hebben meestal
een happy end.ln welke tijd of plaats het
verhaal plaatsvindt, blijft in nevelen gehuld.
SAGEN: korte verhalen die wél plaats en tijd
noemen. Vaak spelen enge, bovennatuurlijke
wezens een belangrijke rol: heksen, geesten,
tovenaars, kabouters, duivels. Sagen werden
vaak verteld alsof ze echt gebeurd waren De

verteller of een goede bekende had het zelf
meegemaakt.
LEGENDES: christelijke verhalen die vooral in
katholiek gebied voorkomen. Hoofdrolspelers
zijn vaak heiligen of heilige voorwerpen: een
húìlend Mariabeeìd of onverwoestbare bijbel.

M0PPEN: korte verhaaltjes met een grap aan
het eind, De voorlopers van de mop waren
uitgebreidere, kluchtige verhalen'
BR00DJEAAPVERHALEN: de moderne
variant van de sagen, lets raars of griezeligs
is de vriend van een vriend van de verteller
zogenaamd écht overkomen. Een voorbeeld is
het Amerikaanse oudje dat haar hond þf kat)
in de magnetron probeert af te drogen.

voordeur alleen nog open om
bewoners voor hun begrafenis naar buiten fe dragen.Zo

r!M

blijkt maar: niet elk luguber
verhaal heeft een heks of een

sagenjager.nl: bekijk de routes en hun

spookindehoofdrolnodig.

verhalenbank.nl: blader hier door de collectie

redactie@quest.nl
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lolksverhalen bestaan in allerlei soorten en

V
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verhalen.
van Nederlandse sprookjes, sagen, moppen et
cetera.

