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'We moeten verhalen blijven vertellen'
22-10-2013 10:30
VAN DE REDACTIE
EDE - ,,Verhalen moeten de wereld niet uit. Dat moeten we blijven vertellen. Ik heb veel catecheses gegeven aan
jongelui van twaalf en dertien jaar. Als ik achter vroeg 'wat is je bij gebleven' kenden ze allemaal nog de
verhalen die ik had verteld. Het geheugen is ingericht om een verhaal te onthouden." Woorden van Willem de
Vos, van wie kortgeleden de verhalenbundels ‘Ik bedoel maar, een slordige honderd verhalen over
communicatie’ en ‘In naam der wet, wel honderd verhalen over recht en krom’ zijn verschenen.
door Jan de Boer
Willem de Vos werkt heel veel met verhalen, die in de omloop zijn of met verhalen die ergens bestaan. ,,Er zijn
verschrikkelijk veel verhalen in de wereld. Veel vind ik de verhalen op internet. Of door goed te luisteren, als
iemand wat vertelt denk ik 'daar kan ik wel een verhaal van maken'. Vaak zet ik zo'n verhaal naar m'n eigen
hand. Zeker als ik dat verhaal moet vertalen. In de twee bundels staan korte verhalen. Er staan er maar een paar
in die twee pagina's in beslag nemen."
Een verhaal per dag
De Edenaar stapte vanuit het Streeklyceum, waar hij rector was, over naar adviesbureau BMC. ,,Ik liep ik daar
met twee collega's mee, die trainingen verzorgden. Zij hadden de vaste gewoonte om zo'n training met een
verhaal te starten. Ze hadden maar vijf verhalen in totaal. Bij de tweede bijeenkomst begonnen zij weer met
dezelfde verhalen als de vorige keer. Ik dacht 'dat moet toch anders kunnen'. Ik ben toen gaan zoeken om de
verhalen uit te breiden. En legde mezelf de neurotische dwang op om een jaarlang per dag één verhaal te
vinden."

Veel verhalen vindt De Vos in de Engelse taal, maar ook Franse en Duitse verhalen. ,,Die verhalen zijn van
niemand. Op enkele verhalen na, waar een naam onder staat. Die gebruik ik principieel niet." Met het zoeken is
hij niet gestopt. ,,Ik zit nu op vijftien- à zestienhonderd verhalen. Het zijn verhalen van alle eeuwen, van alle
tijden. De verhalen komen overal vandaan. Het leuke is dat je een verhaal uit de westerse of christelijke traditie
ook in een islamitisch of Hindoe jasje terugvindt. Dan is het net even aangepast, maar heeft het ergens wel
dezelfde kern. Dat kom je veel tegen."
Eerder verschenen van Willem de Vos een aantal andere bundels. ,,Toen de collega's hoorden van de verhalen,
vroegen zij of zij er ook gebruik van konden maken. Later kwam iemand op het idee om er een interne uitgave
van te maken”. Van de laatste twee verhalenbundels, die per stuk 12.90 euro kosten, wil Uitgeverij SWPbook in
Amsterdam een serie maken. Verhalen heeft De Vos voldoende in voorraad. ,,Vaak in de kleine uurtjes ben ik
met de verhalen bezig. Ik ben niet zo'n strakke slaper. Als ik 's nachts wakker word, ga ik er uit. Als ik dan een
verhaal heb gevonden heb, ga ik weer slapen."

