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Het onderzoek dat aan dit werk ten grondslag ligt, werd in hoofdzaak verricht in de 
jaren 1941-46. Aanleiding was een subsidie van het Fonds Landbouw
exportbureau 1914-1918 voor het schrijven van een korte studie over de Noord
hollandse steIp. Dat deze stu die uitgroeide tot de huidige omvang verklaart de 
schrijver uit de omstandigheid dat de varia ties binnen dit ogenschijnlijk eenvormige 
type veel groter waren dan hij aanvankelijk vermoedde. Bovendien b1eek het, voor 
een goed begrip van de ontwikkelingsgeschiedenis, gewenst om ook de andere in 
Noord-Holland voorkomende boerderij-typen, waaronder de Wieringse boerderij, in 
het onderzoek te betrekken, en een inzicht te geven in het historisch beeldmateri
aal, dat voor het aanbrengen van een historisch perspectief onontbeerlijk is. 
Toen Brandts Buys met zijn onderzoek begon, heeft hij de opvattingen van Gallee 
over de Noordhollandse stolp ongewijfeld gekend. Niet alleen geeft hij, evenals 
Gallee en in tegenstelling tot latere onderzoekers, de voorkeur aan de benaming 
steIp boven stolp, ook in andere opzichten draagt het boek het stempel van dat van 
Gallee. Gallee zag in de studie van het boerenhuis een van de mogelijkheden om 
gegevens te krijgen over vroegere stamverschillen. De Noordhollandse stolp en. de 
Friese stjelp waren voor hem varianten van het typisch Friese boerenhuis en hij 
zocht hun ontstaan ver terug. Hoewel Brandts Buys niet zo statisch denkt als Gallee 
en een belangrijk deel van zijn boek juist gewijd is aan de ontwikkelingsgeschiede
nis, richt ook hij zich meer dan op de ontwikkeling van het boerenhuis in 
Noord-Holland, op het typisch Westfriese dat de verschillende huisvormen met 
elkaar verbindt. Daarin verschilt hij duidelijk van Uilkema, hoewel de ontwikkeling 
die hij schetst sterke overeenkomsten vertoont met de ontwikkeling zoals Uilkema 
die in 1933 voor de Noordhollandse boerderij opstelde. 1 

Het is de vraag of hij, toen hij in 1941 begon, die stu die al gelezen had. Ze is nooit 
in druk verschenen en was maar in kleine kring bekend. Waarschijnlijker is dat hij er 
pas later kennis van heeft genomen, uit publicaties van Van der Molen en Hekker, 
die niet aIleen de aandacht op hem vestigden, maar ook zijn ideeen in grote lijnen 
overnamen. Ais die veronderstelling juist is, dan moet de kennismaking een schok 
voor hem geweest zijn. Uilkema laat niet alleen van de conclusies van Gallee niets 
heel, hij benadert zijn onderwerp ook, in tegenstelling tot Gallee, uitsluitend van de 
landbouweconomische kant. Het verzet dat dat bij Brandts Buys wekte, is in zijn 
boek nog voelbaar. Op die bladzijden lijkt het of Gallee in hem is teruggekeerd, om 
aan de schim van Uilkema iedere vierkante meter plattegrond te betwisten. 

* Naar aanleiding van L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. 
Arnhem 1974, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. 593 p., 670 afb., 4 krt.; r: 125,-; ISBN 
90-70103-01-x. 

1 K. Uilkema, Het ontstaan der huistypen in Nederl~nd. Deel 1. Z.p!. 1933. Gestencild. 
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Schematische voorstelling van indeling en bovenaanzicht van A. Langhuis; B. Hooihuisboerderij; 
c. Langhuisstelp; D. Westfriese steip; E. Noordhollandse steip - naar de opvatting van Brandts 
Buys. De schema's achter D en E zijn ontleend aan de afbb. 96, 97 en 139, de schema's achfer 
A, B en C zijn naar analogie getekend op grond van de in het boek gegeven plattegronden. 
Details zijn verwaarloosd. De schalen van de afbeeldingen zijn niet op elkaar afgestemd. 
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Van een dergelijke ontstaansgeschiedenis wordt overigens in het boek zelf met geen 
woord gerept. In zijn inleiding merkt Brandts Buys op, dat hij zich zoveel mogelijk 
gebaseerd heeft op dokumentatiemateriaal en een kritische beschouwing van wat 
anderen gepubliceerd hebben, heeft vermeden. Hij laat het aan de lezer over 'een en 
ander desgewenst te vergelijken en tot eigen konklusies te komen' (p. 9). Aan deze 
stelregel heeft hij zich met zo'n ijzeren consequentie gehouden, dat ook verwij
zingen naar afwijkende opvattingen vrijwel ontbreken. Dat die opvattingen niet
temin een grate rol moeten hebben gespeeld, werd ik me bewust, toen ik bij lezing 
telkens opnieuw aan Uilkema herinnerd werd, niet aIleen in de geschetste ontwikke
ling, sams ook bij de aangehaalde voorbeelden, terwijl ik toch nooit het gevoel had 
dat Uilkema aan het woord was. Dat was een reden om Uilkema erbij te halen en 
beide boeken nader met elkaar te vergelijken op het belangrijkste aspect dat ze met 
elkaar gemeen hebben: de ontwikkelingsgeschiedenis van het Noordhollandse boe
renhuis.2 

Brandts Buys onderscheidt op het vasteland van Noord-Holland een vijftal typen 
die, naar zijn mening, verschillende fasen in de geschiedenis van het boerenhuis 
vertegenwoordigen. Bij het oudste type, het Langhuis, liggen woning en stal achter 
elkaar, onder een doorgaand dak; bij de Hooihuisboerderij is achter de stal een 
hooihuis gebouwd; bij de Langhuisstelp is dit hooihuis in de stal ingebouwd en met 
de stal en de andere bedrijfsruimten onder een kap gebracht; bij de West!riese en 
Noordhollandse stelpen verdwijnen ook de woonruimten, eerst gedeeltelijk, later 
geheel, onder de kap, waardoor ze hun voor Noord-Holland karakteristieke pyrami
dale vorm hebben gekregen. 
De hier geschetste ontwikkeling is in grote lijnen dezelfde als die van Uilkema, maar 
in de fasering en de datering vertoont zij opmerkelijke verschillen. 
Net als Brandts Buys gaat Uilkema uit van een oudste type (het Oudnoordhollandse 
huis) waarbij woning en stal achter elkaar onder een dak liggen, maar hij legt er de 

2 Dat dit slechts een van de aspecten is moge blijken uit de inhoudsopgave: Inleiding (Gebiedsbe
schrijving). I: Typevariatie, naamgeving: stolp-steip; II: De N oordhollandse of Normaalstelp; De 
afgeleide Noordhollandse of Normaalstelp; III: De Westfriese steip; De afgeleide Westfriese 
steip; IV: Overeenkomst en verschil tussen de Noordhollandse en de Westfriese steip; De 
verlengde Normaalstelp; De gekeerde Westfriese steip; V: De Langhuisstelp; De Langhuisstelp
met-Iangsstal; De onvolledige Langhuisstelp; De Langhuisstelp-met-dwarsstal; VI: De stelploze 
boerderij: het Westfriese Langhuis en de Hooihuisboerderij. De Westfriese woning; De onvolle
dige kapschuur; Het Hooihuis; De Hooihuisboerderij; De Westfriese woning; VII: De Wieringse 
boerderij; VIII: Constructie en vormgeving: Het dekbalkgebint, het trekbalkgebint en het 
langsbalkgebint; Het dak; De schoorsteen; De goot; De gevels; De topgevel; De makelaar; 
Verdere topgeveldetails; De opgetrokken topgevel; De deur; De darsdeur; Het raam; De 
kleurkeuze; Het interieur; De schouw; De koestal, de zomerstal; De erfaankleding, kleine 
bouwwerkjes; IX: Archiefmateriaal en de betrouwbaarheid hiervan: Bouwtekeningen, enz.; 
Schilderijen, tekeningen; Reisschetsen, gravures; Landmeterskaarten; Het Kadaster; X: De 
oudste ontwikkelingsgeschiedenis: Het kistgat, kistluik, rookkist; Het interieur; Het open 
Langhuis; De dwarsuitgebouwde kelder; Het voorhuis; Zusammenfassung; Overzicht van de 
waterstaatkundige geschiedenis van Holland's Noorderkwartier (enz.); Kaart I: Holland's Noor
derkwartier in 1300; Kaart II: Holland's Noorderkwartier tussen ca. 1600 en 1672; Kaart III: 
Holland's Noorderkwartier in 1940 (enz.) Kaart IV: Holland's Noorderkwartier in 1940, waar
op aangegeven de met name genoemde boerderijen, gehuchten, dorpen en steden; Literatuur
lijst; Woordenlijst (streekbenamingen) met register; Register I: Met name genoemde boerderijen; 
Register II: Aardrijkskundige plaats- en streeknamen (enz.); Register III: Overige Aardrijkskun
dige plaats- of streeknamen; Register IV: Landmeters, schilders en graveurs (chronologisch); 
Register V: Vermelde landmeterskaarten en oude prenten, gerangschikt naar de archieven; 
Verantwoording: Herkomst afbeeldingen. 
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nadruk op, dat ook het hooi hier is ondergebracht, in een apart yak. Zodra het hooi 
in een afzonderlijk hooihuis op het erf wordt geborgen, spreekt hij van Berghuis. 
Hiertoe rekent hij zowel de bedrijven met een vrijstaand hooihuis, die door Brandts 
Buys nog bij het Langhuis worden ingedeeld, als die met een aangebouwd hooihuis, 
waarvan Brandts Buys aIleen de variant met het hooihuis achter de stal (de 
Hooihuisboerderij) heeft onderscheiden. Deze verschillen hangen samen, zoals nog 
zal blijken, met een verschillende uitleg van de historische gegevens. Het verschil in 
uitleg is tevens van invloed geweest op de datering van het ogenblik waarop 
hooihuis en bedrijfsruimte onder een kap worden gebracht. Uilkema stelt dat op het 
begin van de zeventiende eeuw; Brandts Buys, met het nodige voorbehoud, ruim 
twee eeuwen vroeger (p. 455). 
Berusten de verschillen in de fasering van de vroegste periode vooral op een verschil 
in interpretatie, bij de fasering van de verdere ontwikkeling zijn ze van meer 
methodologische aard. Voor Uilkema is de aanwezigheid van een vooreind doorslag
gevend. De boerderijen met een vooreind noemt hij vroege sto!pen, onverschillig of 
het vooreind aIle woonruimte omvat of een deel ervan, de boerderijen zonder 
vooreind recente sto!pen, met een onderverdeling in gewone en grote stolpen, die 
zich respectievelijk in hetb~gin van de zeventiende en in de loop van de achttiende 
eeuw uit de vroege stolp ontwikkeld zouden hebben. Daarentegen neemt Brandts 
Buys de indeling van de plattegrond als belangrijkste maatstaf. Op grond van die 
indeling vallen een aantal van zijn Westfriese stelpen onder de vroege stolpen, een 
aantal onder de recente, terwijl men bij de Noordhollandse steIp zowel gewone, als 
nagenoeg aIle grote stolpen vindt (p. 84). In het hiernavolgende schema vindt men 
de verschillen nog eens beknopt samengevat: 

Uilkema Brandts Buys 
Oudnoordhollandse huis Langhuis 

Berghuis 
ca. 1600- Hooihuisboerderij ca. 1400-

Langh uisstelp 
Vroege stolp 

Westfriese steIp 
gewone 

Recente stolp 
grote Noordhollandse steIp 

Wil men weten of Brandts Buys tot deze indeling is gekomen omdat hij over meer 
en betere gegevens beschikte dan Uilkema, of uitsluitend op grond van een andere 
uitleg en een ander gebruik van dezelfde gegevens, dan zal men moeten nagaan op 
welke gegevens de beide schrijvers hun indelingen gronden, en vervolgens op welke 
wijze zij ervan gebruik hebben gemaakt. 
Zowel Uilkema als Brandts Buys zijn in eerste instantie uitgegaan van de boerderijen 
die zij in Noord-Holland aantroffen toen zij hun onderzoek begonnen. Omdat de 
grote meerderheid van die boerderijen gebouwd was in de negentiende en de tweede 
helft van de achttiende eeuw, terwijl de oudste op zijn vroegst uit de zeventiende 
eeuw stamden, stelde dat uitgangspunt aan het schetsen van een historische ontwik
keling duidelijke grenzen. Bovendien hebben de oudere boerderijen vaak ingrijpende 
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verbouwingen ondergaan, die het meestal onmogelijk maken om de oorspronkelijke 
toestand met zekerheid te reconstrueren of zeUs maar het bouwjaar vast te stellen, 
en tenslotte heeft men natuurlijk geen enkele zekerheid dat juist de boerderijen die 
bewaard zijn gebleven representatief zijn voor de tijd waarin ze zijn gebouwd. Van 
de beperkte betekenis van historische gegevens die op deze wijze kunnen worden 
verkregen, wordt men zich scherper bewust, als men ziet dat de meeste oudere 
boerderijen die bijvoorbeeld door Brandts Buys behandeld worden tot zijn twee 
jongste typen behoren, en dat de meest karakteristieke voorbeelden van de twee 
oudste typen gebouwd zijn in de negentiende eeuw. Brandts Buys ziet in dat laatste 
een bewijs voor de kracht van de traditie (p. 234), Uilkema verklaart het liever uit 
de economische omstandigheden, beiden wijzen bovendien op de mogelijke invloed 
van de bodemgesteldheid en de aard van het bedrijf (p.222). Geen van deze 
verklaringen sluit de andere uit, maar het bewijs voor de ouderdom van deze twee 
typen leveren ze niet. Wat dat betreft komt Brandts Buys niet verder dan bijvoor
beeld de opmerking dat de Rooihuisboerderij en het Langhuis de indruk wekken 
oude typen te zijn (p. 237), of elders, dat de Rooihuisboerderij ongetwijfeld een 
oud type is, maar dat het erg moeilijk is er oude voorbeelden van te vinden (p. 222). 
lets van onzekerheid over de reikwijdte van de argumenten die het veldwerk kan 
leveren, vind ik terug in de waarschuwing dat zijn indeling eerder op kennis en 
inzicht berust, dan op duidelijk omschreven criteria (p. 29), en ik meen haar ook 
terug te vinden in een wat onevenwichtige verhouding tussen het aantal boerderijen 
dat de indeling moet ondersteunen en de uitvoerigheid waarmee ze beschreven 
worden, een onevenwichtigheid die men overigens ook bij Uilkema aantreft. Tussen 
1930 en 1946 telde Noord-Rolland een kleine twintigduizend boerderijen. Ik weet 
bij benadering niet hoeveel voor een vergelijking in aanmerking zouden komen, 
maar ik neem aan dat dat er aanzienlijk meer zijn dan de enkele tientallen die door 
beide schrijvers worden behandeld. Op zichzelf is dat al een smal1e.grondslag voor 
het reconstrueren van een historische ontwikkeling, maar bovendien worden aantal 
en keuze niet verantwoord en spitsen de beschrijvingen zich slechts incidenteel toe 
op de bouwgeschiedenis en de datering. In plaats daarvan wordt het betoog in het 
bijzonder bij Brandts Buys (maar ook bij Uilkema) regelmatig onderbroken door 
gedetailleerde beschrijvingen en uitweidingen over details, die het noch ondersteu
nen, noch relativeren. Ret heeft er de schijn van dat de schrijver op die ogenblikken 
geaarzeld heeft tussen het geven van een documentatie-zonder-meer en het schetsen 
van de geschiedenis van de Noordhollandse boerderij, hetzij omdat hij het met 
zichzelf niet eens kon worden of die details niet toch nog op een of andere wijze 
van belang zouden blijken te zijn, hetzij omdat hij het gevoel had dat het eigenlijke 
historisch onderzoek in deze richting doodliep. In ieder geval zocht hij, net als 
Uilkema, voor het aanbrengen van een historisch perspectief naar andere gegevens. 
Ret ligt voor de hand dat hij daarbij het eerst heeft gedacht aan de landmeterskaar
ten en aan de afbeeldingen op schilderijen en prenten uit, vooral, de zestiende en 
zeventiende eeuw. 
Voorzover ik weet heeft Uilkema als eerste een ruim gebruik gemaakt van landme
terskaarten, maar hoewel hij er soms zeer gedetailleerde conclusies uit trekt, is er bij 
hem van een critisch onderzoek naar de waarde van deze bronnen, en meer in het 
algemeen van historische afbeeldingen, geen sprake. Brandts Buys doet daartoe een 
eerste poging, die alleen al om die reden van belang is. In een afzonderlijk 
hoofdstuk tracht hij het werkelijkheidsgehalte van een aantal schilderijen, teke
ningen, gravures en landmeterskaarten te bepalen door onderlinge vergelijking, of 



door vergelijking met de huidige situatie. Zijn bevindingen zijn niet bemoedigend. 
Ret aantal aanknopingspunten om getrouwe afbeeldingen te scheiden van fantasie 
blijkt zo klein, en de detaillering gewoonlijk zo vluchtig, dat de bruikbaarheid als 
historische bran veel onzekerder is dan het gebruik door Uilkema zou doen 
vermoeden, en de waarschuwing van Brandts Buys om ze niet dan met de grootste 
voorzichtigheid te gebruiken nog optimistisch lijkt. Voor zijn indruk dat bijvoor
beeld Rembrandt en Prank in hun weergave redelijk betrouwbaar zijn (p. 398,400), 
heeft hij niet veel meer bewijzen dan voor zijn eerder gesignaleerde opmerkingen 
over de ouderdom van de verschillende onderscheiden typen. En rus hij dan 
tenslotte toch, net als Uilkema, aan de landmeterskaarten argument en ontleent om 
waarschijnlijk te maken, bijvoorbeeld, dat de Langhuisstelp ouder is dan de West
friese steIp (p. 448), of dat de Noordhollandse stelpen vooral op de polderkaarten 
voorkomen (p.90), dan zal de lezer zich bewust moeten blijven, dat hun bewijs
kracht, zeker waar het dergelijke details betreft, beperkt is. Dat blijkt ook uit de 
verschillende uitleg die beide schrijvers aan gelijksoortige afbeeldingen geven. Veel 
van Uilkema's Oudnoordhollandse huizen (met het hooi onder het dak) moe ten 
voor Brandts Buys Rooihuisboerderijen (met aangebouwd hooihuis), en veel van 
diens Berghuizen (met aangebouwd hooihuis) voor hem Langhuisstelpen (met 
ingebouwd hooihuis) zijn. Ret meest sprekend is in dit verband het verschillend 
gebruik dat beiden maken van een kaart van de Wieringerwaard uit het midden van 
de zeventiende eeuw. Uilkema onderscheidt op deze kaart vroege stolpen (met 
vooreind) en recente stolpen (zonder vooreind), en hij komt op grond van een 
vergelijking van de grootte van de kavels tot de slotsom dat de recente stolp het 
nieuwe gebouw voor het kleinbedrijf is. Brandts Buys stelt daarentegen vast dat het 
erf van een van deze recente stolpen (die hij tot het type van de Noordhollandse 
steIp rekent), in tegenstelling tot de erven van de boerderijen-met-een-vooreind die 
eromheen staan, door een smeedijzeren hek van de weg is afgesloten, en hij. 
concludeert daaruit dat dit type in die t1jd vereenzelvigd werd met een rijke 
herenboerderij (p. 91). Beide redeneringen zijn vernuftig, maar ze lijken elkaar uit 
te sluiten. In gevallen als deze worden de kaarten, net als veel gegevens die uit het 
veldwerk zijn verkregen, niet gebruikt als bran, maar als illustratie bij een hypo
these. De enige redelijke zekerheid die ze bieden is, dat de stolpvorm later is 
ontstaan dan de boerderij met woning en bedrijfsruimte achter elkaar onder een 
doorgaand dak, en dat de stolp-zonder-vooreind weer jonger is dan die met-vooreind, 
precies de punten waarap de twee typologie en met elkaar overeenstemmen. 
Roewel - door Uilkema incidenteel, door Brandts Buys regelmatig3 

- ook nog weI 

3 Zowel Uilkema als Brandts Buys gebruiken soms benamingen van onderdelen van het 
boerenhuis als bewijzen voor de door hen veronderstelde ontwikkeling. Zo ziet Brandts Buys in 
het feit dat de hoekkamer van een door hem ·beschreven Noordhollandse steip voorkamer wordt 
genoemd, terwijl hij niet meer voorkamer is dan de andere woonkamer, een bewijs dat de 
andere woonkamer vroeger aan de zijkant lag en dat de Nooidhollandse steip derhalve door 
draaiing uit de Westfriese is ontstaan (p. 81). Niet minder ingenieus, maar ook niet minder 
aanvechtbaar, is zijn veronderstelling dat de benaming binnenkamer voor hetzelfde vertrek, dat 
vroeger als statievertrek zou zijn gebruikt, wijst op een verschuiving naar een meer innerlijke 
woonwijze (p.l06). Dergelijke opmerkingen steunen evenwel op losse aantekeningen. Ze 
worden gegeven zonder bronvermelding en er wordt geen melding gemaakt van een afzonderlijk 
onderzoek. Hetzelfde geldt voor een tweede groep argumenten die ontleend worden aan de 
verspreiding van de verschillende typen en die hierna nog ter sprake komen. Van de mogelijkhe
den van een derde soort, die ontleend worden aan een onderzoek naar de geschiedenis van 
enkele kenmerkende details dat met het onderzoek naar de geschiedenis van het boerenhuis als 
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argumenten aan andere bronnen worden ontleend, beperkt hun eigenlijke onder
zoek zich tot de twee hier genoemde, de nog bestaande boerderijen en de landme
terskaarten. Met de magere zekerheden die hieruit verkregen werden als uitgangs
punt moest vervolgens lijn worden gebracht in een ongeordende massa vaak 
onduidelijke, meestal slecht te dateren gegevens die in de loop van dat onderzoek 
tevoorschijn waren gekomen. Uilkema heeft daar de minste moeite mee. Hij 
verbindt de drie vaste punten door een rechte lijn en verklaart de afwijkende 
vormen en varianten als rationele pogingen om een zo doelmatig mogelijke bouwor
de en indeling te verkrijgen telkens wanneer grotere opbrengsten en stijgende 
welvaart ingrijpende veranderingen noodzakelijk hadden gemaakt. Brandts Buys 
gaat dat niet zo gemakkelijk af. Dat blijkt niet alleen als hij zijn standpunt moet 
bepalen tegenover afwijkende vormen en varianten, of als hij de overgang van het 
ene type naar het andere moet verklaren, het blijkt ook uit de richting waarin hij 
zijn verklaringen zoekt. Soms gaat hij de moeilijkheden uit de weg4

, soms negeert 
hij zes , maar soms inspireren ze hem ook tot de beste bladzijden van zijn boek. 
Dergelijke verschillen tussen onderzoekers berusten uiteindelijk op een verschil in 
temperament, maar in dit geval ook op een verschil van instelling. Brandts Buys 
bekijkt de boerderij met andere ogen. Dat blijkt al uit het feit dat hij de grens trekt 
waar het ambachtelijke, het traditionele bouwen ophoudt, terwijl Uilkema met een 
plattegrond van een modern bedrijf uit de Haarlemmermeer de ontwikkelingslijn 

geheel nauw vervloehten is, heb ik geen duidelijke voorstelling gekregen. Brandts Buys komt in 
zijn laatste hoofdstuk, op grond van de resultaten van opgravingen elders, van oude afbeeldin· 
gen en van details aan de oudste boerderijen, tot de reeonstruetie van een huis met gevloehten 
wanden, zonder ramen, met een onverdeelde ruimte voor de mensen en het vee, met een 
haardkuil in het midden en slaapplaatsen in de buitenstijlruimten. Een dergelijke reeonstruetie 
is ook al bekend uit andere studies, maar hij toetst haar voortdurend aan zijn eigen gegevens en 
dat levert soms verrassende nieuwe argumenten. Zo is zijn indruk dat op de landmeterskaarten 
tot in de tweede helft van de zestiende eeuw de Langhuisstelpen een schoorsteen hebben en de 
Langhuizen vaak niet meer dan een rookgat, waaruit hij eonciudeert dat de o'pen verbinding 
tussen woning en stal in die tijd nog bestond (p.453). Bovendien is dat een reden om het 
ontstaan van de Langhuisstelp in verband te brengen met dat van de sehoorsteen, met het 
bijkomende argument dat bij een hoge kap zonder rookkanaai te veel warmte zou ontsnappen. 
Onder dit rookkanaal ontstaat dan, op de plaats waar vroeger het open vuur was, een dubbele 
schouw, aan weerszijden van een seheidingswand, die later verplaatst wordt naar de zijwand, 
tegen de hooiberg, omdat de sehoorsteen daar gemakkelijker aan het vierkant kan worden 
verankerd (p. 135). Als die redenering juist is, dan zou de aanwezigheid van een sehouw in de 
scheidingswand kunnen wijzen op de relatieve ouderdom van een bepaalde boerderij, en de 

" hogere frequentie van zo'n detail bij een bepaald type boerderij op de hogere ouderdom van dat 
type. Een dergelijke bewijsvoering laat zieh ook opbouwen op andere details, zoals de plaats van 
de bedsteden, het voorkomen van de lage wand, de aanwezigheid van ramen in het vooreind en 
de koestal. Het probleem is echter dat omgekeerd de veronderstelde ouderdom van de typen 
weer gebruikt moet worden om de ontwikkeling van de details aannemelijk te maken, zoals 
bijvoorbeeld wordt gedaan, bij de bespreking van de Langhuisstelp (p.135, 138). Of een 
dergelijke vicieuze eirkel te doorbreken is, door eombinaties van details bij een groot aantal 
boerderijen tegen elkaar af te zetten, kan ik niet overzien. Brandts Buys beperkt zich wat dat 
betreft tot indrukken. 

4 Vreemdgevormde bouwsels op landmeterskaarten, die Uilkema zonder veel omsiag bij zijn 
Berghuizen onderbrengt, verwijst hij liever naar het rijk der fantasie, of sehrijft hij op rekening 
van vreemde bouwheren (p. 67). 

5 De overigens heel aannemelijk klinkende verklaring van Uilkema dat de stolp is ontstaan 
omdat bij een vrijstaand hooihuis de ruimte tussen hooihuis en stal allerlei ongemakken gaf en 
uit de behoefte hooi en vee zo dieht mogelijk bij elkaar te brengen, laat hij niet aIleen 
onvermeld, hij vervangt haar ook niet door een andere verklaring. 



doortrekt tot in onze tijd. Uilkema kijkt met de ontwikkeling mee, Brandts Buys 
kijkt - met weemoed - terug. Uilkema verklaart, Brandts Buys legt vast en doet 
daarna een poging te verklaren hoe, wat hij heeft vastgelegd, zo ontstaan is. Dat 
houdt tevens in, dat ze hun gegevens benaderen met andere voor-oordelen en dat 
ook de verklaringen die hun betoog moeten ondersteunen daarvan het stempel 
dragen. De meest kenmerkende voorbeelden van dit verschil in aanpak leveren hun 
pogingen om de varianten in de indeling van de stolp met elkaar te verzoenen. 
Wanneer men ervan uitgaat dat de stolp-met-een-vooreind ouder is dan die zonder
vooreind, dan doen zich bij een beschouwing van de plattegronden onverwachte 
moeilijkheden voor. Om te beginnen is het aantal boerderijen waarbij het woonge
deelte zich geheel in het vooreind bevindt gering. Bovendien zijn de exemplaren die 
er zijn vaak ingrijpend verbouwd en moeilijk te dateren. En tenslotte vertonen ze 
een groot aantal varianten. Niettemin meent Brandts Buys te kunnen stellen dat bij 
de meeste de stal in het verlengde van het vooreind ligt, naast de berg (p. 134-135). 
Afgaande op de voorstellingen op de landmeterskaarten is dat de meest logische 
ontwikkeling: het hooihuis is aan de zijkant in de stal ingebouwd, zodat het directe 
contact tussen de woning en de stal bewaard is gebleven en de deur aan de 
achterzijde, waardoor de mest naar buiten moet worden gekruid, niet is geblok
keerd. Nu is het opmerkelijk dat die situatie bij de boerderijen met slechts een 
gedeelte van de woonruimte in het vooreind, die dus in deze redenering tot een 
volgende fase behoren, niet is terug te vinden. Hier bevindt zich de stal ach ter de 
berg, en op de plaats waar men hem zou verwachten is nu een kamer, met een 
ruimte die voor allerlei doeleinden in gebruik blijkt te zijn6

. Voor Uilkema is dat 
geen probleem. Hij rekent voor dat het eindresultaat - een vierkant grondvlak 
onder een stolpdak - voor een middelgroot bedrijf het meest economische is. Als 
je, met dat doel voor ogen, het vooreind langzaam de stolp indrukt, dan gaat dat 
direct ten koste van de stalruimte, en aangezien het aantal koeien in de loop van de 
tijd eerder groter dan kleiner is geworden, ligt het voor de hand dat ze moesten 
worden doorgeschoven naar de achterkant en dat daar tenslotte de eigenlijke stal 
kwam te liggen. Het komt mij voor dat Brandts Buys tegen dergelijke tekentafelar
gum en ten terecht bezwaren heeft. Niet alleen de eindoplossing, ook de vroegere 
fasen moeten hun logica hebben. Maar bovendien kent hij veel meer kracht toe aan 
de traditie. Voor Uilkema verloopt het proces van verandering wetmatig, nagenoeg 
parallel aan de economische ontwikkeling. In zijn tijd was dat een verfrissende 
reactie op de romantische speculaties over boerenkunst en volkskarakter, die door 
de eeuwen heen onveranderd waren gebleven. Ik heb, zoals ilF hiervoor a1 stelde de 
indruk dat Brandts Buys indertijd juist met dergelijke romantische ideeen aan zijn 
onderzoek begonnen is 7 . De sporen ervan zijn nog overal in zijn werk te vinden: in 
zijn bespiegelingen over de invloed van het volkskarakter8

, in zijn idealisering van 

6 Brandts Buys onderscheidt ook een Langhuisstelp met de stal achter de berg, maar dit type 
verschilt weer op an·dere punten van zijn Westfriese steip, zodat hij er evenmin een directe 
voorloper in kan zien. 

7 Een typerende uitspraak: 'De hele situering van het oprijlaantje, erf en boerderij, de plaatsing 
van de bomen, het gezicht dat men vanuit het laantje op de grote darsdeur heeft [ ... J, het zijn 
tekenen van een rijke, bloeiende volkskunst' (p. 97). - Zo'n uitspraak is bij Uilkema ondenk
baar. 

• Bijvoorbeeld: 'Wei ben ik van mening dat deze topgevel niet voor niets bij de Friese steip 
ontbreekt. Bij het Friese landschap en de Friese aard past nu eenmaal zo'n pittige noot niet; een 
dergelijke topgevel is voor een Fries te open van karakter. Men meet daar algemeen met grote 
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het ambache en van de plattelandsbewoner lO
, in zijn mythologisering van het 

verledenll en de veroordeling van de wansmaak van onze tijd 12
, en in de grote 

betekenis die hij de boer laat hechten aan de traditionele vormen. Eigenlijk laten 
veranderingen zich in zijn ogen alleen bevredigend verklaren als ze van buitenaf 
worden opgedrongen (p.9). In een geval als hierboven, wanneer een dergelijke 
verklaring zich niet aandient, spreekt hij liever van twee afzonderlijke typen, die 
dan weer teruggaan op een (hypothetische) gemeenschappelijke noemer, dan dat hij 
een ontwikkeling forceert (vgl. p.202, en ook p.237). In feite verschuift hij 
daarmee het probleem en bovendien verzwaart hij de bewijslast. Maar deze aandacht 
voor vormverschillen scherpt ook zijn waarnemingsvermogen. Een van de grote 
verdiensten van zijn boek is, dat het daardoor, afgezien van de grotere documentaire 
waarde, meer dan dat van Uilkema een indruk geeft van de ingewikkeldheid van de 
problemen. Ret gelukkigste voorbeeld is zijn behandeling van de laatste fase in de 
ontwikkeling van de stolp, waarin dus de woonruimte geheel onder het stolpdak is 
opgenomen. Tussen de vele varianten onderscheidt hij twee typen. Ret ene type, de 
Westfriese steIp, heeft dezelfde indeling als de stolp waarbij zich nog een deel van de 
woonruimte in een vooreind bevindt: de stal ligt achter de berg, de woonruimte 
langs de zijgevel, de darsdeuren aan de voorkant. Er is geen enkel bezwaar tegen om 
dit type als een directe voortzetting te beschouwen, te meer niet, omdat de 
aanwezigheid van een topgevel boven de voordeur soms nog laat zien dat de 

maten [enz.J. Het zal niet de laatste keer zijn, datI ... J gewezen moet worden op de innige 
wisselwerking, die er be staat tussen mens en landschap, en dat we daar in de goede streekbouw
kunst de neerslag van vinden. De mens vormt het landschap door het te cultiveren, maar tegelijk 
vormt het landschap de mens, zijn karakter, zijn denken en zijnleven' (p. 111-112). Dergelijke 
opmerkingen op p. 116, 138 (,De Westfries houdt van tekenende vormen en contouren. Het 
opgewipte rieten dak is hem te zacht van vorm en te klein van schaal'), 209, 235 ('een typische 
karaktertrek van de Westfries, die allesgraag bij de hand en onder een dak heeft'), 239, 
253-254, 380 ('Hoezeer is dan ook het Westfriese volk te prijzen dat bruggetjes heeft weten te 
maken als afb. 518 laat zien'). Daarentegen is hij in zijn conclusie, die men in het Voorwoord 
vindt, aanzienlijk voorzichtiger: 'Of men uit deze verschillen en tegenstellingen een verschillen
de geaardheid van de bevolking zou mogen afleiden, lijkt mij twijfelachtig' (p. 9). Het zou mij 
niet verbazen als het intensieve contact met de feiten hem tenslotte tot het inzicht hebben 
gebracht dat verklaringen als deze doldraaien. 

9 Bijvoorbeeld: 'Deze vrije oplossing' is een resultaat van de onbevangenheid, die de ambachtslie
den en ook de mens in het algemeen toen nog bezaten tegenover de verstandelijke en 
esthetische overwegingen. Door hun grotere inschakeling in het maakproces was de inturtie 
meer ontwikkeld en had men een juister gevoel voor de toelaatbare en de vereiste mate van 
wisselvalligheid' (p. 67). 

10 Bijvoorbeeld:'Nergens in ons land vindt men zulke peuterkleine huisjes. Ze vallen daarom op, 
omdat ze dikwijls parmantig gebouwd zijn en keurig bewoond worden' (p. 254). 

11 Bijvoorbeeld: 'Het is merkwaardig dat er van deze bouwwerken ondanks hun grote levensblij. 
heid, zoiets legendarisch uitgaat. Men voelt als het ware een mythenrijkdom om zich heen, die 
zijn oorsprong vindt in de oude geschiedenis van dit oeroude land' (p. 264). 

12 Voorbeelden daarvan onder meeT op p.66 ('Het verval van het ambacht en de algemene 
smaak, die tegen het eind van de 1ge eeuw steeds meer aan het licht treedt en in de 20e zijn 
beslag krijgt'), 211 ('Voor ons is het de moeite van het opmerken waard, omdat het voorgeveltje 
niet zo erg lang geleden opnieuw opgemetseld is en nu een typische blijk geeft van de valse 
schaamte en de dorheid van onze tijd'), 372 ('Heeft men weinig oog voor zijn omgeving, wat 
heden ten dage door de verslech tering van de smaak maar al te vaak het geval is'), 378. Zijn 
afkeer verhindert hem in deze gevallen om de cultuurhistorische problematiek in deze ingrijpen
de veranderingen te zien, laat staan om er een onderzoek naar in te stellen. 

1 1 
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daarachter gelegen kamer oorspronkelijk uitgebouwd moet zijn geweest (p. 58). Ret 
andere type, de Noordhollandse steIp, dat het meest algemeen is, heeft daarentegen 
de stal naast de berg, met de koestaldeur en de woonkamerramen in de voorgevel, 
en de darsdeuren aan de achterzijde, waardoor de oprit langs de voordeur (in dit 
geval de koestaldeur) in de ruimte lijkt te verdwijnen. Deze indeling doet Brandts 
Buys verstandelijk en onnatuurlijk aan (p. 81), en omdat het hier bnmiskenbaar een 
later type blijkt te zijn, lijkt de verandering niet zo gemakkelijk te verklaren. 
Ditmaal is zijn verklaring even weI ingenieus, al zouden zijn argumenten nog aan 
bewijskracht gewonnen hebben, indien hij de gelegenheid had gehad zijn indrukken 
met een statistisch meer verantwoord onderzoek te ondersteunen. Zijn indruk is dat 
de overgrote meerderheid van de oude Noordhollandse steIp en te vinden is in de 
droogmakerijen en inpolderingen van na 1600 (p. 90), terwijl de verspreiding van de 
andere stelptypen zich in hoofdzaak beperkt tot het oude land of delen daarvan 
(p.48, 155, 222). Op het oude land stammen de meeste Noordhollandse stelpen, 
die ook daar in de meerderheid zijn, uit de negentiende eeuw(p. 24), met in het 
kerngebied van de Westfriese steIp naar hun voorbeeld gewijzigde Westfriese stelpen 
vooral uit de tweede helft van de negentiende eeuw (p. 92, 103). Op zichzelf zijn 
dat al doorslaggevende argumenten om de Noordhollandse steIp als een afzonderlijk 
type te beschouwen en ze wijzen tevens de weg naar een derde groep argumenten, 
naast die welke ontleend zijn aan opmetingen en historische bronnen13

-. In dit geval 
help en ze de schrijver bovendienaan een verklaring. De droogmakingen werden 
grotendeels verricht met stedelijk kapitaal. De nieuwe boerderijen moesten vaak 
tevens dienen als buitenplaatsen. De nieuwe heren richtten ze in naar hun eigen 
eisen, ongehinderd door de tradities waarnaar de boer zich richtte, maar weI belast 
met de voorbeelden uit de stad. Wat is dan logischer dan dat zij de bedrijfsruimten, 
met de zetbaas, naar het achterhuis verwezen, de woonvertrekken aan de wegkant 
lieten aanbrengen, zoals zij dat in de stad gewend waren, en de gevel een min of 
meer symmetrische opbouw gaven naar de mode van hun tijd (p. 91)? En wat is 
menselijker, gezien de economische krachtsverhoudingen tussen de boerderijen in 
het nieuwe en op het oude land, dan dat de boeren op de duur deze nieuwe mode, 
zij het soms schoorvoetend, volgden, te meer toen bleek dat de nieuwe inrichting 
vanuit een bedrijfsoogpunt zekere voordelen kon hebben (p. 90)? 
Kenmerkend voor deze laatste verklaring is, dat de vernieuwingen in dit geval uit de 
stad komen, dat ze verstandelijk (zelfs onnatuurlijk) zijn, en in de ogen van de 
schrijver eigenlijk een verarming, een oneigenlijk element, een inbreuk op de traditie 
(p. 81). Belangrijker is echter dat hij door hardnekkig aan het gewicht van de 

13 Het is jammer dat de schrijver niet de gelegenheid heeft gehad om de bruikbaarheid van de 
ruimtelijke spreiding van de verschillende typen (en van details) voor de kennis van de 
geschiedenis van het boerenh uis nader uit te werken en in een afzonderlijk hoofdstuk te 
behandelen. Men vindt zijn argumenten nu als indrukken, zonder nader onderzoek, verspreid 
door de tekst. Behalve de hierboven aangeduide opmerkingen over de verspreiding van de 
Noordhollandse en de Westfriese steip hebben ze, voorzover ik mij herinner, vooral betrekking 
op de Hooihuisboerderij (p. 222), de Langhuisstelpen (p. 155, 160), de topgevel (p. 358) en het 
gebruik van verschillende kleuren (p. 333). Een eerste aanzet tot een dergelijke afzonderlijke 
behandeling, die hem onvermijdelijk ook weer ertoe zou hebben gedwongen om de nederzet
tingsgeschiedenis en de landbouwgeschiedenis meer in zijn beschouwingen te betrekken, is 
misschien de Inleiding, waar speciaal op de geschiedenis van het gebied wordt ingegaan, het 
'Overzicht van de waterstaatkundige geschiedenis van Holland's Noorderkwartier' en de drie 
kaarten van het Noorderkwartier in resp. 1300, ca. 1600-1672, en 1940, die nu enigszins in de 
lucht zijn blijven hangen. 
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traditie vast te houden, perspectieven opent op een wijder cultuurhistorisch ver
band. Voor de aanpak in zijn boek is dat symptomatisch. Als zijn voorbeeld 
bovendien aanleiding zou zijn om de geschiedenis van het boerenhuis uit de wat al 
te knellende, zuiver landbouweconomische verklaringen te verlossen en in deze 
richting verder te ontwikkelen, kan dat voor de volkskunde alleen maar winst 
opleveren. 

April 1975 

Overige besprekingen 

Bax-Debucquoy, G. zie: Nederlandse volkskundige bibliogra!ie. 

Bergh, Karel van den. Bidprentjes in de zuidelijke Nederlanden. Met een inleiding 
van Jan Bauwens. Brussel 1975, Aurelia Books. (Aureliae Fo1klorica nr. 2). VIII, 
82 p., 272 ill. buiten de tekst; Bfr. 550,-. 

K. v.d. Bergh beperkt zich in zijn onderzoek tot de specifieke bidprentjes: prentjes 
speciaa1 ter nagedachtenis aan of als oproep tot gebed voor een overledene. 
In het eerste hoofdstuk (p. 1-8) wordt aandacht besteed aan hun benamingen, 
ontstaan en verspreiding in Europa. Tevens bevat het een beschrijving van het 
materiaal van het onderzoek. De schrijver komt tot de slotsom dat het bidprentje 
zich in de noordelijke Nederlanden uit het devotieprentje ontwikkeld heeft, en 
denkt daarbij aan het Raarlemse klopjesmilieu. Lange tijd is Amsterdam het 
centrum van het gedrukte bidprentje. Vanuit Amsterdam verspreidt het gebruik 
zich dan in de achttiende eeuw over andere delen van Nederland en over de 
zuidelijke Nederlanden. Ret gebruik in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Ierland en 
Noord-Amerika in een nog wat later stadium is eveneens op deze oorsprong terug te 
voeren. 
Ret tweede hoofdstuk (p. 9-37) geeft de ikonografie van het bidprentje in de 
zuidelijke Nederlanden. Schrijver onderscheidt vijf groepen: knekel- en kerkhof
prentjes, aflaatprentjes, Ars Moriendi-prentjes en portretbidprentjes. Elke groep 
deelt hij weer in naar de verschillende motieven die op de afbeeldingen voorkomen, 
de tijd van verschijnen en de herkomst. 
Roofdstuk drie (p. 38-59) gaat over de tekst(en) voorkomend op bidprentjes. Ook 
hier onderscheidt de schrijver verschillende groepen (8), ingedeeld naar soort tekst 
b.v. oproep tot gebed of goede werken; herdenking; waarschuwing; dank. 
Roofdstuk vier (p. 60-74) bevat de materitHe gegevens op de bidprentjes zoals tijd 
en plaats van overlijden, doodsoorzaak, personalia e.d. 
Ret laatste hoofdstuk (p. 75-79) is gewijd aan de produktie van de bidprentjes, 
m.n. de gebruikte technieken, en aan de censuur. Ret boek besluit met een lijst van 
de voornaamste ateliers van lito-bidprentjes. 
Behalve dat in de tekst verwezen wordt naar de afbeeldingen, vindt men bij elke 
afbeelding nog een toelichting. Dit komt, tesamen met de bibliografie en de 
uitgebreide noten, de overzichtelijkheid ten goede. 



In de inleiding maakt J. Bauwens enkele aanvullende kanttekeningen bij het betoog. 
-G.W.M.R. 

Braekman, Willy L., Medische en technische middelnederlandse recepten. Een 
tweede bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden. Gent 
1975, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. (Reeks III, 
nr. 40). XII, 423 p. Bestelnummer: Dj1975j0228j3. 

Een vervolg op de in 1970 door dezelfde schrijver gepubliceerde Middelnederlandse 
geneeskundige recepten, en in zekere zin op de door W. de Vreese in 1894 
uitgegeven Middelnederlandsche recepten en tractaten, zegeningen en tooverformu
les. Met dit deel, dat 1220 recepten bevat, is de grote meerderheid van de thans 
bekende middelnederlandse recepten afgedrukt. Evenals dat bij de vorige delen het 
geval was, zijn het vooral geneeskundige recepten, en voorts een kleiner aantal 
recepten voor het maken van verf, beroepsgeheimen, en keukenrecepten. Ze zijn 
afkomstig uit drie handschriften, die zich bevinden'in Kassel, Brussel en Londen, en 
die stammen uit de 14e en l5e eeuw. Behalve de tekst bevat het boek een 
beschrijving van de handschriften, een in 96 (alfabetisch geordende) trefwoorden 
ingedeelde samenvatting van de inhoud, een toelichting op de afzonderlijke teksten 
die voor een belangrijk deel bestaat in verwijzingen naar de eerdere publica tie, en 
een glossarium. - J.J.V. 

Burckhardt-Seebass, Christine. Konfirmation in Stadt und Landschaft Basel. Volks
kundliche Studie zur Geschichte eines kirchlichen Festes. Basel 1975, Verlag 
G. Krebs AG. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft fUr Volkskunde 57). X, 
222 p., 25 ill.; DM 24,-. 

Meteen na de Hervorming werd in de protestantse kerken veel betekenis gehecht 
aan het onderricht in de geloofsleer. In Bazel werd, krachtens een raadsbesluit, in 
het begin van de zeventiende eeuw het bewijs dat men dit onderricht met succes 
had gevolgd voorwaarde voor deelneming aan het Avondmaal, het aanvaarden van 
een peetschap, het verkrijgen van een kerkelijke huwelijksinzegening en het recht op 
een kerkelijke begrafenis. 
De bevestiging, die aanvankelijk tussen het zevende en het twaalfde jaar lag, werd in 
verband daarmee geleidelijk verschoven naar een later tijdstip, waardoor ze, althans 
voor de kerk, de betekenis kreeg vande overgang van kind naar volwassenheid. In 
de achttiende eeuw werd de sociale betekenis van deze overgang versterkt, toen de 
bevestiging, die tot dan toe een formaliteit was, een officieel karakter kreeg in de 
vorm van een openbare belijdenis tijdens de kerkdienst. Merkwaardig is dat dit 
gebruik het eerst werd ingevoerd op het platteland en pas veel later in de stad. De 
sociale betekenis nam in de negentiende eeuw nog toe, doordat de belijdenis zich 
ontwikkelde tot een familiefeest, met een eigen burgerlijk ritueel. Tegelijkertijd 
werd echter de betekenis van het ritueel als overgang naar de volwassenheid door de 
maatschappelijke ontwikkeling, in het bijzonder het verval van het gildesysteem, 
uitgehold, zodat het steeds meer het karakter kreeg van een afscheid van de 
kindertijd. Bovendien ontstond er een kloof tussen de sociale en de religieuze 
betekenis van de belijdenis, was tenslotte, in onze tijd, leidde tot een discussie over 
de zin ervan - althans in Zwitserland. (Ik heb de indruk dat de ontwikkeling in ons 
land veel meer binnen de kerk is gebleven). 
De schrijfster voIgt de hiervoor in het kort geschetste ontwikkeling in Bazel en 
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omgeving vanaf het begin van de Hervorming tot de nieuwe kerkverordening van 
1911, waarbij een scheiding tussen kerk en staat werd doorgevoerd, die onder meer 
tot gevolg had dat de kerkelijke akten en protokollen niet meer in het Staatsarchief 
werden opgeborgen. De beperking tot een betrekkelijk klein gebied heeft huar in 
staat gesteld om een zeer nauwgezet archiefonderzoek in te stellen. Bovendien 
meent zij - met enig recht - dat de ontwikkeling in Bazel niet op zichzelf stond en 
voorzover ze in details afwijkt van de ontwikkeling elders als vergelijking kan 
dienen. De beperking he eft even wei als schaduwzijde dat zij vraagstukken met een 
veel grot ere reikwijdte, zoals de in de achttiende eeuw opkomende behoefte aan een 
duidelijker scheiding tussen jeugd en volwassenheid en de ontwikkeling van een 
burgerlijk familiefeest in de negentiende eeuw, aIleen kan aanduiden. De behande
ling daarvan vraagt, naar haar mening, om een interdisciplinaire aanpak. Haar eigen 
stu die ziet ze daartoe als een kleine bijdrage. Het is de vraag of ze met deze 
bescheiden opstelling niet een te zware wissel trekt op de mogelijkheden en de 
belangstelling van onderzoekers uit andere disciplines. Juist door de nauwgezetheid 
waarmee ze haar onderzoek heeft verricht, zullen lezers die niet direct gernteres
seerd zijn in dit bijzondere onderwerp, deze bescheidenheid aIleen maar kunnen 
betreuren. - J. J. Voskuil. 

Claudon-Adhemar, Catherine. PopuZiire Druckgraphik Europas. RussZand. Vom 16. 
bis zum Beginn des 20. lahrhunderts. MUnchen 1975, Verlag GeorgD. W. Callwey. 
(De oorspronkelijke uitgave ve"rscheenbij de uitgeverij Electa S.p.A., te Milaan, 
onder de titel Stampe popoZari russe. De vertaling is van Ragni Maria Gschwend). 
201 p., 190 ill., waarvan een aantal in kleur;f 147,-; ISBN 3-7667-0341-2. 

Een nieuw deel in de reeks waarin al eerder delen zijn verschenen gewijd aan de 
volksprentkunst in Italie, Frankrijk, Duitsland, de Nederlanden, Spanje, Engeland 
en Skandinavie. In de tekst wordt uitvoerig aandacht besteed aan de geschiedenis 
van de Russische volksprent van de 17e tot de 20ste eeuw tegen de achtergrond van 
de politieke en culturele geschiedenis, aan de technieken, productiecentra, de wijze 
van verspreiding, de makers en de kopers, en aan de belangrijkste thema's. - J.J.V. 

Cohn, Norman. Europe's Inner Demons. An enquiry inspired by the great witch
hunt. London 1975, ChattojHeinemann for Sussex University Press. (The Colum
bus Centre Series). 302 p., 8 ill.; £ 4,50; ISBN 0-435-82183-0. 

The Columbus Centre, oorspronkelijk Centre for Research in Collective Pathology 
geheten, werd opgericht in 1966 en stelt zich ten doel de oorzaken van het ontstaan 
van vervolging en uitroeiing van mensen te onderzoeken. Het heeft sindsdien studies 
uitgegeven over o.a. nationalisme, racisme, de vernietigingsdrift van de mens, het 
africhten van mensen tot massamoordenaars. Cohn, de hoofdredacteur van de reeks, 
he eft zich met dergelijke problemen beziggehouden in The pursuit of the 
Millennium (1957) en Warrant for Genocide (1961).In Europe's Inner Demons gaat 
hij na welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de grote 
heksenvervolgingen van de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. Zijn belang
stelling gaat voornamelijk uit naar de geschiedenis van de verschillende motieven die 
tesamen het beeld van de heks ten tijde van die vervolgingen uitmaken: de heks 
verricht op magische wijze kwaad, is dienaar van de duivel, is een griezelig wezen 
dat door de lucht kan vliegen, is tenslotte lid van een geheim, antichristelijk 
genootschap dat regelmatig bijeenkomsten houdt waar het christelijk geloof wordt 
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bespot, de duivel wordt vereerd en sexuele orgieen worden gehouden. Cohn .be
schikt over een grote hoeveelheid historisch materiaal waarmee hij zorgvuldig de 
geschiedenis van deze noties tracht te reconstrueren. Deze blijken gedeeltelijk al in 
voorchristelijke tijd voor te komen, vinden regelmatig hun neerslag in kerkelijke 
geschriften en moeten gemeengoed van de kerkelijke en wereldlijke intelligentsia 
geweest zijn. De houding van de intelligentsia tegenover deze fantasieen wijzigt zich 
in de loop van de middeleeuwen geleidelijk. 
Men wordt meer geneigd deze serieus te nemen, volgens Cohn als gevolg van een 
toenemende preoccupatie met de macht van de duivel en een daarmee samen
hangende pessimistischere wereldbeschouwing. Op de mogelijke oorzaken hiervan 
gaat hij niet in. Hoewel het vooral door de afzonderlijke behandeling van de 
verschillende motieven nauwelijks is vast te stellen hoe deze tenslotte bij elkaar 
komen en in welke mate ieder heeft bijgedragen aan de heksenjacht, heb ik toch de 
indruk dat Cohn in de veroordeling door de kerk van de rituele magie als een vorm 
van ketterij en duivelverering de beslissende stap in de richting van de grote 
heksenvervolgingen ziet. Weliswaar werd de rituele magie meestal bedreven door 
enigszins ontwikkelde personen en was zij voornamelijk gericht op waarzeggerij en 
opsporen van dieven en schatten met behulp van demonen, maar onvermijdelijk 
kwam door de kerkelijke veroordeling ook de magie van het gewone yolk die 
voornamelijk bestond uit het magisch toebrengen van schade (maleficium) in een 
ideologisch kwaad daglicht te staan. 
Terwijl maleficium i.h.a. voor 1300 slechts via een aanklacht voor de rechter 
gebracht kon worden, waarbij de aanklager dezelfde risico's liep als de aangeklaag
de, kon het, beschouwd als een vorm van ketterij, bij de geringste verdenking direct 
aan een onderzoek door wereldlijke of kerkelijke overheid onderworpen worden. 
Bij deze inquisitiemethode mochten folteringen toegepast worden die de gewenste 
bekentenissen en namen van verdere medeplichtigen konden verschaffen. Hierdoor 
werd het technisch mogelijk vervolgingen op grote schaal te organiseren. 
Cohn betoogt dat het de intelligentsia is geweest die via de literaire traditie het 
complexe beeld van de heks heeft geschapen als een wezen dat maleficia bedrijft, de 
duivel vereert en lid is van een geheim antichristelijk genootschap. Het gewone yolk 
dat de heks slechts als een maleficia bedrijvend wezen beschouwde, heeft dit 
complexe beeld pas later overgenomen. De intelligentsia met zijn demonologische 
obsessies is geheel verantwoordelijk voor de heksenjacht. 
Verschillende bekende theorieen over het ontstaan van de heksenvervolgingen 
worden door Cohn bestreden. Twee ervan moeten een zware slag incasseren. De 
door velen aangehangen theorie dat de heksengenootschappen werkelijk bestaan 
hebben, blijkt niet op enige historische bron te berusten, maar op de beweringen van 
enkele negentiende-eeuwse historici. Van Margaret Murray, een aanhangster van 
deze theorie, zelf ook weer door velen nageschreven, laat hij zien dat zij ter 
bevestiging van deze theorie haar bronnen vakkundig heeft bijgeschaafd. De andere 
theorie, dat de heksenvervolgingen door de Inquisitie zijn gelanceerd als bijproduct 
van de kettervervolgingen in Frankrijk en Italie, berust op enkele tot nu toe nog 
niet als zodanig herkende verzonnen verhalen die de status van historische bron 
kregen toen Soldan en Hansen ze in hun bronnenverzamelingen opnamen. Zo 
blijken ook dergelijke fantasieen een taai leven te kunnen leiden. - A. J. Dekker. 
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Cuisenier, Jean. L 'art populaire en France. Rayonnement, modeles et sources. 
Fribourg 1975, Office du Livre S.A. 342 p., 406 ill., waarvan 57 in k1eur;f 135,20. 

De tite1 kan mis1eiden. Ret boek geeft geen overzicht van de vo1kskunst in 
Frankrijk, maar een in1eiding tot het begrip vo1kskunst en een verkenning v::n het 
veld van onderzoek, aan de hand van Franse voorbeelden uit het tijdvak tussen 
1760 en 1870. Cuisenier, de hoofdconservator van het Musee des Arts et Traditions 
Populaires, doet dat in zeven hoofdstukken, met een afsluitende beschouwing over 
wat we in onze tijd volkskunst zouden kunnen noemen. In de eerste drie hoofdstuk
ken keert hij zich tegen het gebruik van aesthetische maatstaven, tegen een indeling 
op grond van formele kenmerken of van de gebruikte technieken en materialen, 
zoals dat met de officHHe kunst gebeurt, tegen het zoe ken naar overeenkomsten met 
de zogenaamde nai"even, of met de primitieve kunst, en tegen de opvattingen, die de 
belangstelling voor volkskunst lange tijd hebben gevoed, dat we met name in de 
vormgeving van de gebruiksvoorwerpen de herinnering zouden terugvinden aan 
oudere (heidense) voorstellingen, of dat ze een afspiegeling zou zijn van een 
veronderste1d mythisch volkskarakter. In de vier daaropvolgende hoofdstukken laat 
hij dan zien, aan de hand van voorbeelden, hoe de vormgeving van de voorwerpen 
die wij tot de volkskunst rekenen, gebonden is aan de tijd, hoe groot de rol is die 
patronen, schablones, gietvormen, technieken, materialen en gereedschappen spe
len, en hoezeer het gebruik, de vraag en de organisatie van het aanbod bepalend zijn 
voor het al of niet optreden van veranderingen. Daarmee plaatst hij uitdrukkelijk de 
vorrngeving en niet de vorm in het middelpunt. Op zichzelf is dat een verademing, 
niet in het minst door zijn heldere betoogtrant en de overtuigingskracht van zijn 
voorbeelden. Ret gevolg is evenwel dat een kant van het onderwerp onderbelicht 
blijft. Zodra de vorm doel in zichzelf wordt, verliest hij zijn belangstelling. Een 
duidelijk voorbeeld daarvan geeft de slotbeschouwing. Rij keert zich daarin tegen de 
illusie bij zoveel vo1ksdans- en vo1ksmuziekgroepen dat het mogelijk zou zijn een 
traditie in stand te houden en tegen de gedachte dat de talloze voorwerpen die in de 
toeristencentra a1s volkskunst worden verkocht, volkskunst zouden zijn. De volks
kunst van onze tijd en van de nabije toekomst is voor hem de rec1amekunst. Met 
deze stellingname beperkt hij zich in feite tot voorwerpen en afbeeldingen met een 
ze1fstandige gebruikswaarde. Volkskunst is in die zienswijze alleen volkskunst als 
het geen kitsch is. Dat kitsch evengoed een afspiegeling is van de tijd als rec1ame
kunst laat hij buiten beschouwing. Overigens doet deze beperking niet af aan de 
waarde van het betoog. De waarde van het boek wordt bovendien nog verhoogd 
door een uitvoerige bibliografie van de belangrijkste schriftelijke bronnen voor de 
stu die van de volkskunst en van de litteratuur, in hoofdzaak gericht op Frankrijk 
(p. 257-294), door een repertorium van (voor het merendeel Franse) tentoonstel
lingscatalogi (p. 297-307) en een overzicht van de Franse musea (p. 309-319). -
J. J. Voskuil. 

Dezutter, W. P. en M. Goetinck. Op en om de bouwwerf Catalogus van de tentoon
stelling Op en om de bouwwerf Ambachtswezen - oud gereedschap in de Stadshal
len 7 mei-15 juni 1975. Brugge 1975, Museum voor Volkskunde. 216 p., 49 ill. 

De sam ens tellers hebben met de tentoonstelling Op en om de bouwwerf de 
aandacht willen vestigen op het bouwbedrijf in het verleden. Omdat het onmogelijk 
is daarvan een volledig beeld te geven, heeft men zich moeten beperken tot 
bepaalde aspecten en tot Brugge. Om toch zo volledig en verantwoord mogelijk te 



zijn is veel aandacht besteed aan de literatuurverwijzingen, in het bijzonder ook bij 
de in de catalogus vermelde gereedschappen. 
Het resultaat is een catalogus met een bijdrage over de ambachten te Brugge onder 
het Ancien Regime (A. Schouteet, p. 15-26); een opsomming van de belangrijkste 
archivalia betreffende de bouwvakambachten in het Stadsarchief (A. Vandewalle, 
p. 27-32) en het Rijksarchief (W. P. Dezutter en M. Goetinck, p. 33-36); bijdragen 
over de ambachtshuizen van de timmerlieden, metselaars en tegeldekkers en de 
kapel van de smeden (M. J. Ryckaert, p.37-57); over een stedelijk bouwvoor
schrift uit 1232 tegen brandgevaar (W. P. Dezutter en M. J. Ryckaert, p. 59-68); 
over historisch bouwmateriaal (W. P. Dezutter en M. Goetinck, p. 69-89); over het 
opmeten van oude gebouwen (R. Platteeuw, p. 91-95); over de verering - te 
Brugge - van de H. Eligius (patroonheilige van de metaalbewerkers), St. Jozef (van 
de timmerlieden) en de Vier Gekroonden (van de metselaars en steenhouwers) 
(W. P. Dezutter en M. Goetinck, p. 97-109); over de bouwgezellenorden (A. Van
dendorpe, p. 111--114); over verhalen de en iconografische bronnen uit het verleden 
en hun betrekkelijk belang voor de studie van de bouwambachten (W. P. Dezutter 
en M. Goetinck, p. 119-134); een pleidooi voor een vollediger documentatie van 
voorwerpen en gereedschappen (id., p. 135-140) en een klein aantal, toevallige, 
voorbeelden van volksgeloof en volksgebruiken met betrekking tot het bouwen en 
de woning (id., p. 143-147). 
De artikelen worden gevolgd door de catalogus, die bestaat uit een opsomming van 
de op de tentoonstelling aanwezige archivalia, iconografische documentatie en 
foto's, oude boeken, grafiek, tekeningen en oud gereedschap, met op p. 195-209 
een aantal afbeeldingen van dit gereedschap. - G.W.M.R. 

Freezer, Harriet. Wat doen we met moeder met de feestdagen? Met een voorw. van 
Letty Kosterman. Amsterdam 1975, De Arbeiderspers. (Grote ABC nr. 266). 
119 p.;! 13,50; ISBN 90-295-1763-8. 

De vraag: 'Hoe vieren we de Kerst' in het Vara-radioprogramma Z.O. leidde tot vrij 
emotionele schriftelijke reacties over de feestdagen. Harriet Freezer behandelt de 
openhartige brieven in dit boekje enigszins systematisch. Bij de feestdagen blijken 
vooral de verwachtingen van en verplichtingen tegenover familieleden voor velen 
een last te zijn; de wensen van de verschillende generaties botsen nog al eens met 
elkaar. Duidelijk wordt echter ook dat men vaak weer niet de moed heeft voor de 
eigen wijze van kerstviering te kiezen. - J.J.-v.P. 

Hereditas. Essays and studies presented to Seamus 6 Duilearga. Edited by Bo 
Almqvist, Breandim Mac Aodha [and] Gearoid Mac Eoin. Dublin 1975, The Folk
lore of Ireland Society. (De p. 1-424 zijn eveneens verschenen als vol. 39-41 
(1971-1973) van Bealoideas). XV, 431 p., 10 ill., 1 krt. 

6 Duilearga was een van de oprichters van de Folklore of Ireland Society (1926), 
(hoofd)redacteur van Bealoideas van 1927 tot 1973, en grondlegger van het Irish 
Folklore Institute (1930), dat met de instelling van de Irish Folklore Commission in 
1935 zijn officiele ruggesteun kreeg. Als directeur van het instituut was hi} de eerst 
verantwoordelijke voor de opbouw van een archief van mondelinge overleveringen, 
dat door zijn omvang en opzet uniek is. De meeste artikelen die hem bij zijn 
afscheid in 1973 werden aangeboden, en die hierna in het kort zullen worden 
samengevat, handelen dan ook over onderwerpen uit de sfeer van de mondelinge 
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overlevering, in het bijzonder het volksverhaal. Het boek bevat buitendien een 
beknopt overzicht van de organisatie van het volkskunde-onderzoek in Ierland 
(p. IX-XV) en een bibliografie van de publica ties van b Duilearga (p. 425-431). 
Bo Almqvist speculeert over de mogelijke bronnen en de mogelijkheden van 
verwantschap van twee door hem opgetekende versies van een anecdote ('The 
fisherman in heaven'), wijst op de invloed die de omstandigheden waaronder het 
verhaal verteld wordt en de verhalen die bij diezelfde gelegenheid verteld worden op 
de inhoud kunnen hebben, met als conc1usie dat men een verhaal in zijn context 
moet geven, toont met voorbeelden aan van hoeveel belang de persoon van de 
verteller is voor de detaillering en de stijl van het verhaal, en geeft tenslotte met een 
klein aantal voorbeelden een vluchtige karakteristiek van de groep verhalen (waar
onder ATh 800 en 801) waarbinnen deze anecdote thuishoort (p. 1-55). Birgit 
Bramsbiick schrijft over het gebruik dat W. B. Yeats maakte van volkskundig materi
aal en de waarde die hij eraan hechtte (p. 56-68). Breandan Breathnach verwerpt 
de suggestie van O'Sullivan, dat de Ierse 'jig' (een dans) van Italiaanse oorsprong zou 
kunnen zijn (p. 69-78). N.-A. Bringeus maakt aannemelijk dat het Caritas Roma
na-motief (de dochter of vrouw die haar gevangen vader of man de borst geeft) op 

. een drietal Zweedse muurschilderingen uit 1589-1641 teruggaan op de houtsneden 
in een van de edities van de Wittenbergse catechismus uit 1558-1569, waarvoor de 
gravures van Hans Sebald Beham model stonden. Deze gravures werden in Duitsland 
en Denemarken ook direct gebruikt a1s voorbee1d bij het beschilderen van meubels 
e.d. Voor die tijd was het motief, ook in Zweden, a1 bekend uit de exempellittera
tuur, die in dit geval teruggaat op Valerius Maximus. Het exempel bei"nvloedde de 
iconografie, de iconografie droeg weer bij tot de populariteit van het exempel. 
Daarnaast endaarna was het motief ook bekend als volksverhaal (A Th 927) en 
raadsel, waardoor zijn geschiedenis een voorbeeld is van voortdurende functiewisse
ling en van de noodzaak om in een onderzoek als het onderhavige alle genres te 
betrekken (p. 79-94). Reidar Th. Christiansen stelt vast dat er grote overeenkom
sten zijn tussen de motieven van de verhalen die in grote delen van Europa verteld 
worden over de elven (kabouters). Voor een deel zijn deze overeenkomsten te 
verklaren uit pogingen om de geloofsinhoud van de verhalen te verzoenen met het 
christelijk geloof, waarbij overigens nog weI region ale verschillen zijn vast te stellen, 
met name tussen Ierland en Noorwegen, in. essen tie gaan ze echter, naar zijn 
mening, terug - niet op een gemeenschappelijke oorsprong, zoals 111en geneigd is te 
veronderstellen - maar op een algemeen menselijke behoefte een verklaring te 
vinden voor irrationele gebeurtenissen (p. 95-111). Richard M. Dorson verklaart 
het kwaliteitsverschil tussen de studies over het Europese en het Amerikaanse 
volksverhaal uit het ontbreken, in Amerika, van de mythologische sage. Hij heeft 
critiek op de wijze waarop het volksverhaal tot nu toe in Amerika bestudeerd en 
uitgegeven is - als een verhaal uit een stuk, met een duidelijk verloop - en meent 
dat veel meer aandacht moet worden besteed aan het feit dat volksverhalen het 
bezit zijn van een gemeenschap en niet van een verteller (zoals bij het sprookje), wat 
tot gevolg heeft dat ze moeten worden weergegeven als een conglomeraat van elkaar 
aanvullende motieven rond een bepaald thema, ontleend aan een zo groot mogelijk 
aantal zegspersonen, en dat ze moeten worden aangevuld met historisch onderzoek, 
waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen schriftelijke en 
mondelinge overlevering. Daarbij wil hij een onderscheid maken tussen verhalen die 
uiteen enkel motief bestaan (spookhuizen, verborgen schatten) en verhalen met een 
meer complex karakter, zoals die welke teruggaan op plaatselijke gebeurtenissen 



(p. 112-126). E. Estyn Evans beklemtoont nogmaals het belang van het archeolo
gisch en het volkskundig materiaal voor de geschiedschrijving, waarbij hij, als al zp 
vaak en naar mijn mening ten onrechte is gebeurd, de archeologische vondst en de 
mondelinge overlevering als historische bron op een lijn stelt. Zijn belangrijkste 
argumenten voor die gelijkschakeling draaien weer om de betekenis van de kennis 
van traditionele technieken bij de interpretatie van archeologische feiten, en berus
ten voorts op de vrome gedachte, dat het mogelijk moet zijn door meer verfijnde 
technieken de verschillende chronologische lagen in de mondelinge overlevering van 
elkaar te scheiden. Zijn voorbeelden van het belang van de archeologie als correctie 
op de geschiedenis van lerland op grond van litteraire bronnen zijn daarentegen 
overtuigend (p. 127-139). Wayland D. Hand geeft een groot aantal voorbeelden uit 
de litteratuur, waaronder in het bijzonder het HDA, van plaatsen (kruispunten e.d.), 
tijdstippen (middernacht e.d.) en handelingen (stelen e.d.) waara an in de volksge
neeskunde een bijzondere betekenis wordt toegekend (p. 140-156). Kenneth 
Jackson dringt aan op de samenstelling van een internationale index op legenden en 
exempelen, naar aanleiding van een door hem opgetekende versie van een exempel 
over een kind dat zonder mond geboren werd om de moeder te straffen voor haar 
hoogmoed. Merkwaardig genoeg noemt hij in dit verband niet de Index Exemplo
rum van F. C. Tubach (1969), waarin hij overigens vergeefs naar dit motief gezocht 
zou hebben (p. 157-164). A. T. Lucas gaat na wat er in de oudere litteratuur te 
vinden is over de ondergrondse gangen in lerland, geeft een verspreidingskaartje, en 
komt tot dezelfde conc1usie als Beauford (1790), dat ze dienden als opslag- en 
vluchtplaats (p.165-191). Gearoid S. Mac Eoin geeft de tekst van een korte 
levensbeschrijving van de lerse heilige Cumaine Fota, uit een 15e- of 16e-eeuws 
handschrift, met een vertaling (p. 192-205). Maire MacNeill meent dat de plaatsna
men Poll na Seantuinne en Poll tigh LiabMn verband houden met aan die plaatsen 
verbonden volksgeloof (p. 206-211). 
Seam as 0 Cathain geeft een beschouwing (in het lers) over de verhouding tussen de 
mens en zijn omgeving, zoals die blijkt uit de plaatsnamen van noordwest Erris, 
County Mayo (p. 212-227). Caoimhin 0' Danachair schrijft over bijnamen voor 
families (p. 228-232). Kevin 0' Nolan onderzoekt het gebruik van vaste patronen 
als onderdeel van de techniek van het vertellen in een verhaal van de lerse verteller 
Eamonn Biuc (p. 233-250). Sean 0' Suilleabhain geeft (in het lers) nog een aantal 
versies van het hiervoor door Jackson besproken verhaal en vergelijkt ze met 
verwante motieven uit vooral de lerse collectie. Hij noemt Tubach weI (p. 251-
265). Sheila 0' Sullivan gaat na welke mondelinge en schriftelijke overleveringen ten 
grondslag liggen aan enkele gedichten van W. B. Yeats (p.266-279). Iorwerth 
C. Peate constateert historisch gegroeide verschillen tussen de ler en de Welshman in 
hun verhouding tot hun traditionele cultuur (p. 280-286). 
Stewart F. Sanderson geeft een klein aantal voorbeelden, uit de 17e tot de 20ste 
eeuw, uit Zuid- en Noord-Europa, van het gebruik van bezwerende formules en 
liedjes bij de visvangst (p. 287-297). Einar 01. Sveinsson maakt aantekeningen bij 
twee liederen uit de Edda: Gr6galdr en Fjolsvinnsm:il (p. 298-319). Archer Taylor 
vergelijkt in zeer kort bestek de geschiedenis van het volksverhaalonderzoek met die 
van het onderzoek naar de zegswijze, een vergelijking die om verschillende redenen 
in het nadeel van de laatste uitvalt (p.320-328). C.-H. Tillhagen meent dat de 
mondelinge overlevering, hoewel het de belangrijkste bron van de volkskunde is, 
sterk ondergewaardeerd en als gevolg daarvan gebrekkig verzameld wordt. Hij pleit 
voor het samenstellen, in teamverband, van algemene overzichten, per land, op 
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grond van vooral veldwerk, van de geschiedenis van het gehele dagelijkse leven aan 
het eind van de vorige en het begin van deze eeuw, die als uitgangspunt zouden 
kunnen dienen voor verder vergelijkend en historisch onderzoek, en hij dringt aan 
op coordinatie van deze werkzaamheden op internationaal niveau (p. 329-343). 
Francis Lee Utley ziet in het al of niet ontbreken van een pointe een belangrijk 
formeel verschil tussen de (traditionele) anecdote en de (moderne) mop. Hij meent 
dat de pointe tekenend is voor een stedelijke, niet-orale, cultuur, die een andere stijl 
van vertellen vraagt, enerzijds omdat het geheugen van de vertellers minder getraind 
is op het onthouden van details, anderzijds omdat de toehoorders ongeduldiger en 
de vertelsituaties vluchtiger zijn (p. 344-357). Thomas Williams, tenslotte, onder
zoekt een achttal motieven, die in wisselende combinaties voorkomen in een 
legendetype dat hij karakteriseert als 'de onwillige boodschapper' en waarvan hij 
een groot aantal voorbeelden geeft, vooral uit de romeinse en de middeleeuwse 
litteratuur (p. 358-424). - J.J.V. 

Herwaarden, J. van Pelgrimstochten. Bussum 1974, Fibula-Van Dishoeck. 180 p., 
84 afb., 1 krt.; [36,50; ISBN 90-228-3989-3. 

Het boek is logisch opgebouwd: twee inleidende hoofdstukken over bedevaarten in 
het algemeen en christelijke bedevaarten in het bijzonder; drie hoofdstukken over 
de geschiedenis van de belangrijkste grote bedevaarten voor de Hervorming (het 
Heilige Land, Rome, Compostela); drie hoofdstukken over bijzondere bedevaarten 
(bedevaarten en kruistochten; andere bedevaartsoorden; gerechtelijke bedevaarten); 
en twee afsluitende hoofdstukken over de critiek voor de Contra-Reformatie en de 
ontwikkeling daarna. Niettegenstaande deze logische opbouw laat het een chaoti
sche indruk achter. Vanuit een grote verte zie je strom en pelgrims kriskras door 
West-Europa trekken - stromen die aanzwellen, weer opdrogen, een andere richting 
nemen, zonder dat daarvoor een duidelijke verklaring schijnt te zijn. Soms lijken de 
gevaren van de reis mensen te weerhouden, soms trekken ze hen juist aan, vaak 
spelen ze ogenschijnlijk geen rol van betekenis. Vermaningen en critiek gaan soms 
over de hoofden heen, soms werken ze door. Misstanden ondermijnen weliswaar de 
betekenis van de devotie, maar blijkbaar is dat lang niet altijd een reden om haar in 
de ogen van de bedevaartgangers zinloos te maken. 
Wanneer je je tracht te verplaatsen in hun motieven, krijg je de keuze uit zoveel 
mogelijkheden, dat de chaos er alleen door vergroot wordt. Ten dele is dat toe te 
schrijven, behalve aan hiaten in onze kennis, aan de complexiteit van het verschijn
sel. Maar het ligt zeker ook aan de wijze waarop de schrijver het verleden benadert. 
Het is de vraag of je de bezoeken aan zoveel plaatsen, om zoveel redenen, over een 
zo lange periode weI onder cen noemer kunt brengen, zonder de chaos nog groter te 
maken dan hij in werkelijkheid geweest is. Die noemer is in dit geval 'de wens 
dichter bij het goddelijke te komen' (bIz. 9). Andere motieven die nog worden 
genoemd (ascese; hoop op genezing, hulp, raad; sterking van het geloof; boeten van 
zonden; begraven worden op de plaats waar veelvuldig gebeden opstijgen; de jacht 
op relikwieen; liefde tot zwerven; ontvangen van de geestelijke wijding; verkrijgen 
van aflaten; confrontatie met een andere wereId; vergroting van eigen aanzien; 
krijgslust; eerbetoon aan de verre geliefde) worden hieraan ondergeschikt gemaakt 
of tot de bijverschijnselen gerekend. Op grond daarvan vallen de zwerftochten van 
de Angelsaksische en Ierse predikers, die op weg gingen zonder een duidelijk 
einddoel (bIz. 28), weI binnen het onderwerp, maar het toerisme (bIz. 9) niet. Daar 
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is niets tegen in te brengen, zolang dit zoeken naar het goddelijke inderdaad de 
belangrijkste drijfveer is en wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat het zich 
onder de gegeven omstandigheden op deze wijze moest uiten. Die laatste voorwaar
de levert meteen in het begin al moeilijkheden op, omdat het bezoeken van een 
heilige plaats in strijd is met een van de belangrijkste uitgangspunten van het 
christelijk geloof: de idee dat God overal is. De eerste christenen kenden om die 
reden de bedevaart niet (bIz. 18), en ook in later eeuwen is de alomtegenwoordig
heid van God een belangrijk argument voor de critici. Dat de bedevaarten niettemin 
al spoedig een belangrijke plaats in het geloofsleven kregen en in de loop van de 
middeleeuwen een steeds grotere vlucht namen, vraagt om een verklaring. De 
schrijver lijkt op dit punt te hebben geaarzeld tussen twee mogelijkheden. Door in 
het eerste hoofdstuk een aantal voorbeelden van bedevaarten bij andere godsdien
sten te geven, suggereert hij dat het een universeel menselijk verschijnsel is. In het 
begin van datzelfde hoofdstuk merkt hij even weI op, dat de christen befnvloed werd 
door zijn milieu (de romeinse cultuur), ook op het gebied van de bedevaarten 
(bIz. 10, vgl. ook bIz. 20 en 24). Noch de ene, noch de andere gedachte werkt hij 
verder uit en daardoor doet hij ook geen duidelijke keuze. Toch is een keuze tussen 
deze twee zienswijzen beslissend voor de verdere behandeling van het onderwerp. 
Beschouwt men het driftig rondtrekken, op zoek naar een psychisch evenwicht, als 
een diep ingewortelde, menselijke eigenaardigheid, dan wordt de wijze waarop deze 
vorm krijgt van secundair belang en dan zal<men de bedevaarten in een ruimer kader 
van verwante verschijnselen moeten plaatsen, waarvan de ontdekkingsreizen en de 
verschillende vormen van toerisme maar twee toevallige voorbeelden zijn. Richt 
men daarentegen zijn aandacht op het verschijnsel als product van een bepaalde 
cultuur, dan zal men een verklaring moeten zoeken voor de verspreiding over andere 
culturen, en zich rekenschap moeten geven van de veranderingen die het gedurende 
dat proces ondergaat. 
In dat laatste geval had de schrijver bijvoorbeeld een antwoord moeten zoeken op 
de vraag hoe het komt dat de christelijke bedevaartsgedachte zijn sterkste impuls 
kreeg uit de Angelsaksische wereld (bIz. 53), en hoe het te verklaren is dat in het 
bijzonder in de Nederlandse steden de gerechtelijke bedevaart zo'n grote rol heeft 
gespeeld (bIz. 131). Dat juist de secundaire motieven, die aan de verschillende 
bedevaarten, in de verschillende perioden, en vanuit verschillende culturen, voor een 
dergelijke verklaring van meer belang zijn, dan het zoeken naar God dat hen als 
rechtvaardiging wordt meegegeven, spreekt vanzelf. 
Omdat er in dit geval geen duidelijk verband wordt gelegd, noch met andere 
verschijnselen, noch met de bijzondere situatie die de potentHHe pelgrim doet 
besluiten op weg te gaan, gaat de bedevaart als cultuurverschijnsel een schijnbaar 
eigen leven leiden. Opkomst, bloei en verval blijken weI bei"nvloed te kunnen 
worden door politieke verwikkelingen, die de toegang tot bepaalde bedevaartsplaat
sen bemoeilijken, of door misstanden, die andere in een kwade reuk stellen, maar 
dat dergelijke verklaringen, waarvan men er in dit boek een aantal kan aantreffen, 
aan de kern van het verschijnsel voorbijgaan, bewijst de blijvende, zij het wisselende, 
populariteit van de bedevaart tot in onze tijd. Ret lijkt alsof ze luistert naar 
bijzondere wetten, die achter de opgesomde feiten verborgen blijven, en de lijn in 
het betoog bepalen. Dat die wetten in werkelijkheid berusten op vooropgestelde 
denkbeelden, die hun stempel hebben gedrukt op een groot deel van de historische 
litteratuur, is bijzonder moeilijk aan te tonen, omdat de schrijver ze nergens met 
zoveel woorden vermeldt. Niettemin meen ik in een aantal zijdelingse opmerkingen 
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twee met elkaar strijdige ideeen aan te treffen, die voor de ordening van de feiten 
op de manier waarop dat hier is gebeurd, verantwoordelijk zijn. 
De ene idee blijkt uit de wijze waarop de schrijver zich opstelt tegenover de 
duidelijke verschuivingen die in de loop van de tijd in de sociale afkomst van de 
bedevaartgangers zijn opgetreden. In zijn slotbeschouwing verontschuldigt hij zich, 
dat hij daarop niet dieper is ingegaan, met de opmerking dat het bijzonder 
ingewikkeld is bedevaarders sociaal te traceren. Hij voegt daar echter onmiddellijk 
aan toe, dat de neiging om op bedevaart te gaan afneemt met het stijgen van het 
intellectuele peil. Afgezien van de vraag of die constatering juist is, of dat de vrij 
willekeurige definitie van het begrip bedevaart er voor verantwoordelijk is, hoor ik 
hierin de echo van de vooruitgangsgedachte, waarin de middeleeuwer de plaats krijgt 
toegewezen van de eenvoudige, bijgelovige, emotionele gelovige, een gedachte die 
men, enigszins verhuld, terugvindt in het beeld dat Huizinga van hem heeft getekend 
en waarop in dit boek ook enkele malen wordt teruggegrepen. De andere idee 
spreekt uit de tegenstelling, die vooral in de twee laatste hoofdstukken wordt 
gemaakt, tussen de gelovige en de redelijke mens, die in de loop van de geschiedenis 
telkens de wacht aflossen, en de opgang en neergang van de bedevaarten bepalen. 
Beziet men de geschiedenis van de bedevaarten vanuit een combinatie van deze twee 
gezichtspunten, dan is het niet zo verwonderlijk, dat de sociale en economische 
aspecten nauwelijks ter sprake zijn gekomen. Zodra de gedachte eenmaal is 
opgekomen, ontwikkelt ze zich vanzelf, als het niet is krachtens de wet van de 
vooruitgang, dan toch weI krachtens die van these en antithese. 
Het is de nawerking van deze beide ideeen, die naar mijn mening de schrijver verhin
derd heeft om zijn onderwerp vanuit een duidelijk gezichtspunt te benaderen en die 
verantwoordelijk is voor de chaotische hoeveelheid losse en vaak tegenstrijdige 
feiten die over het hoofd van de lezer worden uitgestort. Dat een dergelijk nieuw 
gezichtspunt hem onvergelijkelijk veel meer tijd en energie zou hebben gekost, met 
het niet denkbeeldige risico dat de bronnen tekort zouden blijken te schieten voor 
een deugdelijke beschrijving, daarvan ben ik mij overigens weI bewust. Hetgeen niet 
wegneemt dat hij de geschiedschrijving er een, in mijn ogen, betere dienst mee zou 
hebben bewezen. - J. J. Voskuil. 

Jansen, Jacob. Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden. 
Leeuwarden 1975, De Tille. (Fryske Akademie 478; Sudwesthoekerige 13).139 p., 
88 ill., waarvan 32 in kleur;j42,50; ISBN 70010-30-5. 

Een uiterst gedetailleerde beschrijving van het houtwerk, de opschriften en de 
beschilderingen van de achttiende-eeuwse gildebaren in de St. Gertrudiskerk in 
Workum. De afbeeldingen, die gedeeltelijk betrekking hebben op de activiteiten van 
de gilden, gedeeltelijk allegorisch zijn, worden door de schrijver in een wat ruimer 
cultuurhistorisch verband geplaatst, in het bijzonder met het oog op hun datering, 
die niet altijd zeker is. Niettemin is het toch in de eerste plaats een iconografische 
en geen cultuurhistorische studie. Aan de eigenlijke stu die gaan vooraf: een uitvoe
rig, critisch overzicht van de in boeken en artikelen gemaakte opmerkingen over de 
gildebaren; een beknopte inleiding, in hoofdzaak bestaande uit citaten, over de 
gilden in het algemeen en de Friese gilden in het bijzonder; en een overzicht van de 
archiefstukken over de gilden in het Stadsarchief van Workum en van de Workumse 
gildepenningen, zonder dat daaraan een uitvoerig onderzoek werd verbonden. Het 
boek wordt afgesloten met een samenvatting in het Engels en een literatuurlijst. -
J.J.V. 
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[Maas, Ellen]. Das Photoalbum 1858-1918. Eine Dokumentation zur Kultur- und 
Sozialgeschichte. Ausstellung im MUnchner Stadtmuseum 26. Marz - 15. Juni 
1975. [Met een in1eiding van Wolfgang BrUckner. MUnchen 1975, Verlag Karl 
M. Lipp.] 146 p., 316 ill.; DM 17,10. 

Dit werk werd uitgegeven bij de tentoonstelling in MUnchen van de fotoverzameling 
van Ellen Maas, die ongeveer 10.000 portretten uit Midden-Europa verzame1d heeft 
uit de periode 1860-1920 met het doe1 de ontwikkeling van de mode te vo1gen. A1s 
aanvangsdatum van de tentoonstelling werd 1858 gekozen, omdat de Parijse foto
graaf Discteri toen de mode in het leven riep het visitekaartje te vervangen door een 
portret van de persoon in uitgaanskleding, a1s einddatum 1918, omdat de ama
teurfotografie zich daarna door technische vernieuwingen tot een ware volkskunst 
kon gaan ontwikkelen, wat de portretfotografie geheel van karakter deed verande
reno am de fotografie als cultuurhistorisch verschijnsel te kunnen benaderen (wat 
voor de stu die van de fotografie een nieuw uitgangspunt is), ging Maas er bij het 
verzamelen van uit, dat een grote hoeveelheid vrij gelijksoortige foto's het mogelijk 
moest maken meer te weten te komen over een gebeuren (in haar geval: de kleding) 
uit het alledaagse leven van verschillende lagen van de bevo1king. Omdat men 
hiervoor op de hoogte moet zijn van het dagelijks werk van atelierfotografen en van 
straatfotografen die geen artistieke ambities hebben, gaat Ellen Maas in haar tekst 
(p. 32-146) dieper in op de ontwikkeling van het fotoalbum, de fototechnieken uit 
de 1ge eeuw, bepaalde typen foto's die in de albums voorkwamen, en enkele andere 
zaken die rechtstreeks in verband stonden met het atelier en het beroep van de 
fotograaf, zoals de achtergrond op de foto's, de pose en enscenering in hun 
historische ontwikkeling. Ze illustreert dit steeds met portretten uit haar verzame
ling. Baar eigen werkwijze bij het gebruik van foto's als bron voor de geschiedenis 
van de mode demonstreert ze aan de hand van portretten, waarbij haar tekst zich 
beperkt tot enkele summiere opmerkingen bij de foto's (p. 127 -137). Ze blijkt elke 
foto op grond van reeksen gelijksoortige foto's onder bepaalde standaardafbeel
dingen te rangschikken, waarbij ze, om de ontwikkeling van de mode te kunnen 
volgen, let op de datering, de accessoires, de enscenering, de pose e.d. 
Dit boek wordt ingeleid door BrUckner (p. 11-31), die het volkskundig belang van 
systematisch onderzoek van fotoverzamelingen onderstreept, mits men daarbij niet 
in nostalgie vervalt. Bij geeft hier ook een overzicht van de literatuur over de 
fotografie, waaruit blijkt dat die tot nu toe aIleen technisch of artistiek gericht was. 
- J.J.-v.P. 

Marce, Th. B. J. Het verbruik van aardappelen, brood, rijst, peulvruchten en 
eetdeegwaren volgens een voedingsonderzoek in Nederland bij 2000 huishoudingen 
in 1967 tim 1970 (omslagtitel: Enige hoofdbestanddelen van de Nederlandse 
voeding in hun onderlinge relaties). Wageningen 1975. (Diss. Wageningen). 126 p., 
75 tab., 122 graf., 8 diagr., 4 p.lit. opg., 6 bijl. 

Op basis van enquetemateriaal uit 2000 huishoudingen analyseert Marce in op
dracht van de Voedingsraad het verbruik, de plaats in het hele voedingspatroon, en 
de onderlinge relaties van de zetmeelhoudende basisvoedingsmiddelen. De bedoeling 
van dit onderzoek was gegevens voor de beleidsvoering te verschaffen ten aanzien 
van het toevoegen van additieven en het verrijken van voedingsmiddelen met 
voedingsstoffen. 
De schrijver gaat na of de verschillen in het individuele verbruik van de zetmeelhou-
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dende produkten afuankelijk zijn van de woonplaats van de consument (p. 21-29), 
van de leeftijd van de huisvrouw (p. 30-36), van de grootte van het huishouden 
(p. 37-48), van de verschillende leeftijdsklassen en de sekse (p. 49-58), van de 
welstandsklasse die bepaald wordt op grond van het beroep en de opleiding van de 
man en van zijn inkomen (p. 59-66), van de psychische ins telling van de huisvrouw 
ten aanzien van de huishouding en ten aanzien van het koken, waarbij nagegaan 
wordt of de vrouw zeer traditioneel, traditioneel, minder tradition eel of niet 
tradition eel ingesteld is (p. 67 - 77), en van de invloed van de dag van de week op 
het verbruik (p.78-85). Tenslotte onderzoekt Marce de onderlinge verbanden 
tussen het verbruik van aardappelen, rijst en peulvruchten (p. 86-98), en tussen het 
verbruik van aardappelen en dat van brood (p. 99-106). 
Vooral het hoofdstuk over de invloed van de dag van de week op hetverbruik van 
de voedingsmiddelen is voor de volkskunde van belang. De verschillen in het 
verbruik blijken vooral samen te hangen met de regio, de welstandsklasse, en de 
leeftijd en de instelling van de huisvrouw. Zo bleek 39% van de ondervraagde 
person en in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zich zater
dags alleen met broodmaaltijden tevreden te stellen, terwijl van de resterende 
huishoudingen slechts 4% een warme maaltijd met aardappelen gebruikte en dus 
57% andere voedingsmiddelen dan aardappelen in de warme maaltijd gebruikte; 
dezelfde tendens was elders in het land veel minder sterk. Met het stijgen van de 
welvaart blijken zowel aardappelen als brood evenredig in de belangstelling van de 
consument te dalen. Het meer of minder verbruik van aardappelen moet individueel 
vooral toegeschreven worden aan de hoogte van de welstandsklasse van de consu
ment. De daling van het broodverbruik doet zich vooral in de jongere leeftijds
klassen en bij de vrouwen voor. Verklaringen voor dit soort verschillen vallen buiten 
het kader van deze studie. - J.J.-v.P. 

Miscellanea K. C. Peeters. Door vrienden en collega's hem aangeboden ter gelegen
heid van zijn emeritaat. Uitgegeven door W. van Nespen. Antwerpen 1975, Drukke
rijen C. Govaerts. 768 p., 78 ill., 4 krt.; Bfr 1600,-. 

K. C. Peeters overleed op 16 december 1975, vijf jaar: na Maurits de Meyer, met wie 
hij de afgelopen vijfendertig jaar het gezicht van de Vlaamse volkskunde heeft 
bepaald, De Meyer door zijn eruditie en wetenschappelijke integriteit, Peeters 
vooral door zijn organisatorische kwaliteiten. Deze kwaliteiten weerspiegelen zich in 
de feestbundel die kort voor zijn dood gereed kwam. Het is een gigant onder de 
feestbundels geworden, zij het meer door zijn omvang dan door de kwaliteit van de 
bijdragen, en hij geeft een goede indruk van de vele en veelzijdige contacten die 
Peeters in de wereld van de volkskunde had. 
De bundel bevat een korte karakteristiek (p. 11--13) en een uitvoerige bibliografie 
van de gehuldigde (17-47), een lijst van de onder zijn leiding tot stand gekomen 
proefschriften en licentiaatsverhandelingen (47 -54), een overzicht vanover hem 
verschenen artikelen (54-56), en 64 bijdragen. Brynjulf Alver ziet als de belangrijk
ste taken voor de volkskunde het onderzoek naar het geheel van tradities binnen 
een subcultuur, naar het proces van traditievorming, naar de verhouding tussen 
folklore en folklorisme en naar de functie van de traditie in de gemeenschap 
(57 -65). Hugo Arens tracht op grond van een statistische bewerking van de in het 
Waasland opgetekende volksverhalen vast te stellen, welke elementen daarin ken
merkend zijn voor de levenshouding van de Wase boer (66-70). M. van den Berg 



geeft een voor10pig vers1ag (met 6 verspreidingskaarten} van de resultaten van een 
door hem, in de provincie Antwerpen, verricht onderzoek, ter aanvulling van eerder 
verzamelde gegevens, naar de benamingen van de kinderschrik, waarbij hij zich 
beperkt tot de kinderschrikken waarvan vermoed mag worden dat er vroegere 
sagenfiguren achter schui1gaan. 
Hij houdt zich daarbij vooral bezig met de verspreiding, doet enkele suggesties voor 
de verklaring van verschillende benamingen en tracht vast te steIlen waartegen ze de 
kinderen moest,en waarschuwen. Tens10tte pleit hij voor een nieuw, nog grootser 
opgezet onderzoek, waarin ook de sociologische en psychologische kanten van het 
verschijnsel zouden moeten worden betrokken (71-90). A. J. Bernet Kempers voIgt 
de 10tgevaIlen van een deserteur uit de tiendaagse ve1dtocht, in het bijzonder zijn 
ervaringen in de gevangenissen, aan de hand van zijn dagboekaantekeningen (91-
106). W. L. Braekman publiceert en annoteert een veertiende-eeuws Middelneder
lands magisch-religieus ritueel uit een handschrift dat zich in Erfurt bevindt. Hij 
veronderstelt, op grond van verwante teksten, dat de zesarmige kaars in de vorm van 
een Lorreinenkruis waaromheen het ritueel zich voltrekt, verb and houdt, of wei met 
het magisch gebruik van de Lengte van Christus, of met de in de middeleeuwen vee 1 
voorkomende votiefkaarsell, terwijl hij in het voorbijgaan nog wijst op de sterke 
invloed van de apocriefe evangelies in de tekst van het ritueel (107-119, 3 ill.). 
Rolf W. Brednich plaatst het Z.g. spreekwoordenschilderij van Breugel in een 
Vlaams-Nederlandse traditie. Hij geeft 8 voorbeelden van gelijksoortige voorstel
lingen uit de 16e, 17 e en 18e eeuw, aIle gegroepeerd rond het thema van de 'blauwe 
huik' of de 'verkeerde wereld', met duidelijke sporen van onderlinge verwantschap. 
Een Augsburgse spreekwoordenprent van J. Stridbeck d. J., uit het eind van de 17e 
eeuw, toont tot in details dat dit oorspronkelijk Nederlandse thema ook in Duits
land is overgenomen (120-131, 5 ill.). Abel Coetzee maakt enkele, niet zo nauw 
samenhangende opmerkingen over volksetymologie en de noodzaak van scherp 
waarnemen (132-135). Paul Collaer staat nog altijd op het standpunt dat zich in de' 
volksgebruiken onbewuste herinneringen bevinden aan lang vergeten my then, die 
door vergelijkend onderzoek ontcijferd kunnen worden. Ais voorbeeld geeft hij het 
carnaval van Binche, waarin hij een bevruchtingsritueel herkent (136-142). 
H. L. Cox stelt vast, dat achter de benaming 'saekleid', die zowel in de Westeifel als 
tegen de grens van Zuid-Limburg voorkomt, geheel verschillende soorten zaaidoe
ken schuilgaan, in tegenstelling tot wat het kaartbeeld zou doen vermoeden (143-
155,5 ill., 2 krt.). Kldra K.-Csillery schetst de verspreiding over Europa, vanuit het 
15e-eeuwse Vlaanderen, van de bank met de beweegbare rugleuning, en de verande
ringen die deze tijdens dat proces onderging. (156-172, 10 ill., 1 krt.). Lieven 
K. Cumps geeft een opsomming van motieven in de verhalen over de Tempeliers die 
de oorspronkelijke historische kern onherkenbaar vervormd hebben, en tracht - in 
een niet zo duidelijk, maar weI uiterstgewichtig wetenschappelijk jargon -
duidelijk te maken welke factoren in dit proces van vervorming een rol hebben 
gespeeld (173-192). W. P. Dezutter stelt vast, dat het gebruik om de do de een munt 
mee te geven zeker bestaan heeft vanaf de romeinse tijd tot het eind van de 1ge 
eeuw, maar dat de betekenis die men era an hechtte zich gewijzigd heeft. Het 
gebruik om een penning in de kaars die de stervende in de hand werd gegeven te 
drukken - een gebruik waarvan onder meer Jan de Weert al in de 14e eeuw gewaagt 
- p1aatst hij, als ik hem goed begrijp, buiten deze traditie, omdat de penning in dit 
geval in de eerste plaats gezien moet worden als een offerpenning, met een 
duivelbezwerende functie (193-206, 1 ilL). T. Domotor stelt met nadruk dat het 
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geloof aan vampiers in Hongarije onbekend (geweest) is, in tegenstelling tot wat in 
sommige handboeken beweerd wordt. De oorsprong van het misverstand zoekt zij 
in een l8e-eeuwse verhandeling van Augustin Calmet (207-213). A. Doppagne 
beschrijft een gebruik van v66r de eerste wereldoorlog in Sugny (Belgisch Luxem
burg). De kinderen kwamen daar op kerstdag roepen voor de huizen van geliefden 
of pseudo-geliefden, en kwamen na kerstmis nog eens terug om hazeInoten. Dat dit 
gebruik op kerstdag plaats vond en niet, zoals elders, voor de vasten, verklaart hij 
uit accentverschuivingen in de viering van vastenavond en uit de gewoonte, in 
Sugny, om in verband met de verdeling door de gemeente van het brandhout aan 
het eind van het jaar, in het laatst van december te trouwen. Dat er hazelnoten 
gevraagd werden, hangt samen met het gebruik van hazelnoten als liefdesgave in 
deze streek (214-222). Richard M. Dorson vraagt zich af - na een hartoperatie die 
zijn belangstelIing voor dit probleem gewekt heeft - hoe de statistisch vastgestelde 
samenhang tussen de westerse, individualistische levensstijl en hartziekten verklaard 
moet worden, en komt tot de conc1usie dat het opgenomen zijn in een groep en de 
vereenzelviging daarmee (hij noemt dat 'folkloric behaviour') het individu een 
emotioneel even wicht geeft dat het tegen spanningen beschermt (223-229). 
R. Foncke plaatst enkele bijzonderheden bijeen uit de geschiedenis van de gemeente 
Muizen bij Mechelen, en in dat verb and over de verering van O. L. V. van Hanswijk, 
over de zegswijzen waarin de Muizenaren bespot worden en over volksbenamingen 
voor het vrouwelijk schaamdeeI (230-240). Viera Gasparikowi geeft een groot 
aantal voorbeelden van de eerste en laatste zinnen die karakteristiek zijn voor 
Sloveense sprookjes (241-252). W. Giraldo brengt verslag uit over een tussen 1950 
en 1970 uitgevoerd onderzoek naar de volksheiligenverering in Frans-Vlaanderen, 
aangevuld met historische bijzonderheden (253-264, 4 ill.). Tjaard W. R. de Haan 
geeft de Groningse versie van een Duits arbeiderslied uit omstreeks 1860, die hij in 
1951 opnam bij Geert Nijwold in Wagenborgen, met verwijzing naar enkeIe verwan
te teksten (265-273, 4 ilL). R. Haeseryn geeft een overzicht van traditionele 
elementen in het onderwijs aan de hand van voorwerpen (meubilair, schoolgerei) en 
documenten (leermiddelen, schoolwerk, diploma's, prijzen, rec1amekaarten, foto's), 
die gebruikt zijn voor een tentoonstelIingin 1974 in het Museum voor VoIkskunde 
in Gent (274-286, 6 ill.). Wayland D. Hand geeft een groot aantal voorbeeIden, in 
hoofdzaak uit Amerika, van het zich ontdoen van ziekten en kwade machten door 
ze, op rituele wijze, over te dragen en weg te werpen (287-294). J. van Haver heeft 
onderzocht, waar in de Nederlandse kluchten van de 14e tot het eind van de 17e 
eeuw melding wordt gemaakt van bezweringen en met welk doel. Ze blijken in de 
voorbeelden die hij geeft aIle een parodierend karakter te hebben, met dien 
verstande, dat de parodie zich v66r de 17e eeuw richt op de werkelijkheid, in het 
bijzonder op de geestenbezwerende pastoor, en daarna op de toneeltraditie in treur
spelen om geestenoproepende tovenaars ten tonele te voeren. Dat maakt vooral de 
vroege kluchten tot een belangrijke bron voor de kennis van het volksleven (295-
314). Gerhard Heilfurth gaat na, waar en wanneer de mijnwerkersgroet 'GlUck auf' 
ontstaan is (in de 17e eeuw in het grensgebied tussen Bohemen en Saksen) en hoe 
hij populair geworden is in een groot deeI van Europa (315-326). B. Holbek 
analyseert aan de hand van een door twee van zijn studenten gepubliceerd onder
zoek, een uitbarsting, in Denemarken in 1972 -73, van grappen ten koste van de 
inwoners van Aarhuus. De aanleiding blijkt een aantaI toevallige omstandigheden te 
zijn geweest, gecombineerd met een historische tegenstelling tussen Jutland en 
Kopenhagen. De populariteit van de grappen verklaart hij, behalve uit deze factoren 
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en uit het grote aandeel van de media, uit een verborgen onvrede bij de spotters 
zelf. Deze bestrijden hun eigen onmacht tegenover de snelle technische en culturele 
veranderingen, door een tradition eel geminachte minderheid tot slachtoffer te 
maken. Met die verklaring wil hij tevens het belang van een verbinding tussen 
volkskunde en sociale psychologie in modern volkskundig onderzoek onderstrepen 
(327-335). Wolfgang Jacobeit doet een scherpe aanval op de burgerlijke volkskun
de, die voornamelijk belangstelling toont voor de typologie van het gereedschap en 
de traditionele kanten van de arbeidsverhoudingen v66r de industrii:He revolutie, in 
plaats van een bijdrage te leveren aan de kennis van de maatschappelijke verande
ringen, door de werkende mens in het krachtenveld van arbeid en economie te 
plaatsen, zoals dat in de marxistische etnografie gebeurt (336-341). H. Jamar 
citeert uitvoerig van de wikkel waarop in de 18e en 1ge eeuw de werking van 
Haarlemmerolie door de fabrikant werd aangeprezen. Het geneesmiddel, tegen alle 
kwalen, verloor in Belgie zijn populariteit in de tweede helft van de vorige eeuw, na 
het verschijnen van het 'Handboek voar lijdenden' van Pastoorke van den Bosch, 
waarvan het grondbeginsel was, dat iedere ziekte haar eigen geneesmiddel vraagt 
(342-348, 3 ill.). Jaromir Jech doet een poging een algemene theorie op te stellen 
over de wetmatigheden in de veranderingen in het volksverhaal. In tegenstelling tot 
degenen die, nu al meer dan honderd jaar, beweren dat het volksverhaal uitsterft, 
meent hij dat het alleen van vorm en inhoud verandert. 
In die functieveranderingen weerspiegelen zich - als ik zijn niet zo heldere betoog 
zo beknopt mag samenvatten - de maatschappelijke veranderingen, die van invloed 
zijn op de verhoudingen tussen de mensen onderling, die weer van invloed zijn op 
de vertelsituaties, die weer van invloed zijn op de verhouding tussen de verteller en 
toehoorder, die weer van invloed is op de vorm en inhoud van het verhaal 
(349-366). A. Keersmaekers gaat na wat er v66r de Boerenkryg van Conscience 
(1853) over de Kempische opstand tegen Napoleon, in 1798, geschreven is (367~ 
379). N. Kuret ziet in het komische masker, waarvoor in de theorie van Meuli over 
het masker geen plaats is omdat het zich moeilijk laat verenigen met voorouderver
ering of het geloof in vruchtbaarheidsdemonen, de uitdrukking van een niet minder 
oude, psychisch verankerde, behoefte aan satire en critiek (380-383). M. Kuusi 
wijst op de overeenkomsten in verhalen uit verschillende windstreken over de wijze 
waarop de mens aan het vuur is gekomen, citeert een Litaus en een Fins voorbeeld, 
en maakt daarbij enkele opmerkingen die te duister zijn om ze in een samenvatting 
recht te kunnen doen (384-389). M. Laenen geeft een bouwkundige beschrijving 
van het middengebouw van 'de Witte Engel' 'als revelatie van de Antwerpse 
stedelijke profane bouwwijze in hout' (390-412, 8 ill.). R. Lecotte geeft een 
voorlopige samenvatting van een onderzoek naar de beschermheiligen van de wijn
gaard en de wijn in Frankrijk (413-423, 6 ill.). C. Leonard en C. Berg zien de 
volkse elementen in de poezie van Max Elskamp a1s een gekunstelde poging de 
eenvoudige spontaniteit van het yolk te benaderen en achten die poging kenmer
kend voor de geest van de fin-de-siecle, waarvan Elskamp een uitgesproken vertegen
woordiger was (424-441). R. v.d. Linden schrijft over de Broederschap van Sint
Wivina te Aalst (442-457, 7 ill.). M. Luthi vergelijkt een aantal versies van ATh 516 
en trekt daaruit conclusies over de mogelijkheden van de verteller om aan een 
traditionele stof een persoonlijke toets te geven (458-472). A. Marinus onder
streept nog eens dat volkskunde een sociale wetenschap is, die zich binnen de 
sociologie (begrepen als de wetenschap van de verhoudingen tussen mensen) in het 
bijzonder bezighoudt met de tradities (473 -477). P. J. Meertens maakt kantteke-
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ningen bij een aantal in Zeeland opgetekende en gelocaliseerde zwerfsagen: De 
gouverneur van Zeeland, De vliegende Hollander, Het ronde putje, De overtocht der 
zielen, De meerman van Westenschouwen (478-486). Rene Meurant deelt histori
sche bijzonderheden mee over de Brusselse ommegangsreuzen (487 -501, 2 ill.). 
G. Ortutay parafraseert de verhandeling van Agost Greguss over de ballade (1865), 
die naar zijn mening nog altijd van belang is (502-508). S. b Suilleabhdin wijst, aan 
de hand van enkele teksten en hun varianten, op de rol die het geloof in de 
terugkeer van de voorouders als geesten, met de daarmee verbonden waarschuwing 
om bepaalde levensregels in acht te nemen, in de Ierse volksverhalen spelen 
(509-514). R. van Passen verdiept zich in de geschiedenis van de St.-Hubertusvie
ring in de provincie Antwerpen (515 -5 34, 2 ill.). Thea Penneman heeft uit de 
handschriften van Vrouw Weyn chronologisch gerangschikt wat zij aan volksgeloof 
en volksgebruiken uit mondelinge overlevering van haar eigen voorouders genoteerd 
heeft, voorzover deze gegevens uit de l8e eeuw stammen, en vergelijkt deze notities 
met een eerder verschenen bewerking in Vlaamse Zanten (535-550, 3 ill.). Jules 
Pieters publiceert een pestvoorschrift uit het Waasland, uit het midden van de l7e 
eeuw, en vergelijkt de aanbevelingen met de opvattingen die hieromtrent in die tijd 
in de officitile geneeskunde werden gehuldigd (551-557). Y. Pino-Saavedra deelt 
enkele Spaanse gegevens mee over ATh 110 (558-561). Erna Pomeranceva wijst op 
de wisselwerking tussen het traditionele en het individuele moment in het vert ellen 
van een sprookje en beklemtoont hun onderlinge afhankelijkheid (562-567). Mihai 
Pop schrijft een van zijn, voor mij onverteerbare, artikelen over het volksverhaal en 
zijn context (568-575). Kurt Ranke verbindt Manneke Pis met ATh 1293 en 
ATh 750A, die op dezelfde fantasie gegrondvest zijn (576-581). Th. Reintges 
meent dat men de benaming papegaaischieten voor het vogelschieten, die in West
Europa algemeen is geweest, in verband moet brengen met het gelijktijdig bekend 
worden van de handboog en de papegaai, in de tijd van de Kruistochten, waarbij de 
papegaai een geschikt doelwit zou zijn geweest voor de opkomende schuttersgilden, 
omdat hij zich met de gehate Saracenen liet vereenzelvigen, terwijl op een aantal in 
aanmerking komende inheemse vogels een taboe lag (582-586). P. Rock schetst uit 
de losse hand de geschiedenis van het huwelijk van de romeinen tot de late 
middeleeuwen (587-596). F. Roeck heeft een kleine bloemlezing samengesteld uit 
wat hij in de literatuur en licentiaatsverhandelingen aan volksverhalen over Lim
burgse kastelen gevonden heeft (597-615). J. Roland beschrijft het dorpsfeest ('la 
ducasse'), vijftig jaar geleden, in Gerpinnes en Hymiee (616-622, 1 muz.). Rudolf 
Schenda gaat na, hoe er in de vorige eeuw in volksverhalen over oude mensen 
gesproken wordt. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is het beeld dat men 
daaruit krijgt verre van idyllisch. Oudere mensen, in het bijzonder uit de lagere 
sociale lagen, hebben in de verhalen minder recht op een sociaal en humaan leven 
dan jongere, en geen recht op arbeid, sexualiteit en een menswaardige begrafenis. 
De vooroordelen die achter deze opvattingen schuil gaan, werken door tot in onze 
tijd, wat hij beschouwt als een rechtvaardiging voor zijn onderzoek (623-629). 
Leopold Schmidt zet kanttekeningen bij de catalogus van een tentoonstelling uit 
1967 van 16e-eeuwse prenten in het bezit van de Albertina in Wenen, in het 
bijzonder bij een aantal voor de volkskunde belangwekkende afbeeldingen uit de 
zuidelijke Nederlanden (630-640). G. Simons verdiept zich in de geschiedenis van 
de verering van de H. Christiana van Vlaanderen in Dendermonde en Dikkelvenne 
(641-657, 5 ill.). J. R. W. Sinninghe voorziet 12 motieven uit historische sagen van 
een aantal verwijzingen naar gepubliceerde en ongepubliceerde Nederlandse en 
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Vlaamse teksten (658-661, 1 krt.). Oldrich Sirovdtka besteedt aandacht aan de 
(persoonlijke) anecdote (de 'Alltagserziihlung'), waarvoor de laatste twintig jaar bij 
de onderzoekers van het volksverhaal, vooral in Oost-Europa, een groeiende belang
stelling bestaat. Hij beschouwt haar als een zelfstandig genre, min of meer com ple
mentair verbonden met de traditionele genres, dat ondanks het subjectieve en 
vluchtige karakter van de verhalen die men ertoe kan rekenen een eigen thematiek 
en zijn eigen vertelsituaties heeft (662-669). Herve Stalpaert geeft een beknopte 
beschrijving van telkens vier bedevaart-, confrerie-, gilde- en afweerprenten, met 
voor elke groep een beknopte karakteristiek, als aansporing tot een uitgebreider 
onderzoek naar de devotieprent (670-684, 3 ill.). J. Theuwissen citeert uitvoerig 
uit het rekeningenboek van een wagenmaker in Sint Pauwels over het jaar 1903-04, 
en geeft commentaar bij de verschillende posten, die een inzicht geven in de socia1e, 
economische en technische kant en van het beroep (685-712). Carl-Herman Tillha
gen geeft na een beknopte schets van de historische werkelijkheid achter de 
Zweedse roversagen en een samenvatting van wat er over de rover gezegd wordt in 
het Zweedse vo1ksge100f, een overzicht van 24 in Zweden voorkomende verhaal
typen met rovers a1s onderwerp, het aanta1 bekende varianten van elk type en 
eventueel het ATh-nummer.{713-725). S. Top komt na een onderzoek naar de 
sagevorming rond de figuur van Bakelandt tot de slotsom, dat enerzijds de persoon 
van de verteller en anderzijds de wisselende waardering als gevolg van veranderingen 
in de cultuur wezenlijke invloed hebben op de inhoud van het verhaal en op de 
wijzigingen die het in de loop van de tijd ondergaat (726-738). Christo Vakarelski 
schrijft over de ontwikkeling van de 14e-eeuwse Bulgaarse vorst Kral Marko tot de 
belangrijkste held van het Zuidslavische epos (739-743). A. Viaene verwijst naar 
een aantal archiefteksten uit de 16e en 17e eeuw waarin sprake is van de vijf 
Recordaremissen die bij een dreigende pestepidemie op vijf achtereenvolgende 
dagen werden gezongen, en stelt vervolgens vast, dat dit gebruik in de 17e en 18e 
eeuw, toen men een doelmatiger bestrijding van de pest had gevonden, een rol is 
gaan spelen in de bestrijding van de veep est, evenals incidenteel de aanroeping van 
St. Sebastiaan (744-747). J. Weyns beschrijft een stoel uit Zandhoven, en vertelt 
hoe hij zijn maker op het spoor is gekomen (748-751, 1 ill.). Robert Wildhaber 
wijst op een vee 1 voorkomend motief in spotverhalen: iemand de naam van zijn 
dorp steeds anders laten uitspreken, al naar gelang zijn stemming. Hij verbindt 
daaraan een aantal algemene voorbeelden uit volksverhalen waarin stembuiging of 
klanknabootsing (klokkentaal, vogeltaal) een rol spelen (752-760). -J. J. V. 

Nederlandse volkskundige bibliografie; systematische registers op tijdschriften, 
reekswerken en gelegenheidsuitgaven. C. Plaats- en persoonsnamenindex op delen 
XI-XX. Antwerpen 1975, Centrum voor Studie en Documentatie. XL, 120 p; 
Bfr.375,-. 

Behalve een index op plaatsnamen (p. 35-90) en persoonsnamen (p. 91-119) geeft 
dit deel ook een beknopt alfabetisch zaakregister (p. 1-34). - J.J.-v.P. 

Nederlandse volkskundige bibliografie; systematische registers op tijdschriften, 
reekswerken en gelegenheidsuitgaven. XXI. Leuvense studententijdschriften 
(1839-1860) [Lees: (1839-1960] door G. Bax-Debucquoy. Antwerpen 1975, Cen
trum voor Studie en Documentatie. LXIII, 313 p.; Bfr. 1575,-. 
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Voor het 21 e deel van de Nederlandse volkskundige bibliografie zijn uit 13 Leuven
se studententijdschrlften ca. 2500 artikelen geexcerpeerd over specifieke gewoonten 
van studenten, en over het Vlaamse volksleven meer in het algemeen, waarvoor de 
Vlaamse studentenbeweging belangstelling probeerde op te wekken. Aan het biblio
grafisch gedeelte gaat een inleiding over het Vlaamse studentenleven te Leuven 
tussen 1860 en 1960 vooraf. - J.J.-v.P. 

De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht 
Zaligheden door N. Roymans, J. van der Heyden, Ch. Baelemans, F. Verachtert. 
Bladel en Netersel1975, V.V.V. 393 p., talrijke ill.;f27,50. 

Elk van de genoemde auteurs levert een eigen bijdrage aan deze dorpsmonografie: 
N. Roymans schrijft over de geschiedenis en voorgeschiedenis van Bladel en Netersel 
(p. 9-116); J. van der Heyden over de gebruiken uit de jaar- en levenskring 
omstreeks 1900 (p.119-129), het landbouwbedrijf (p.129-173) en de flora en 
fauna van de streek (p. 179-249). Ch. Baelemans vertelt over dorpsfiguren uit 1914 
en over heksenverhalen (p.253-320). Tenslotte geeft F. Verachtert een biografie 
en bibliografie van de uit Bladel afkomstige schrijvers A. en J. R. Snieders (p. 323-
393). - G.W.M.R. 

Osterreichischer Volkskundeatlas, unter dem Patronat der Osterreichischen Akade
mie der Wissenschaften herausgegeben von der Kommission fUr den Volkskunde
atlas in Osterreich. 5. Lieferung. Richard Wolfram (wissenschaftliche Leitung) und 
Ingrid Kretschmer (kartographische Leitung). Wien 1974. In Kommission bei Verlag 
Hermann Bohlaus Nachf./Graz-Wien-Koln. 31 krt. en 6 foto's op 17 bladen. Inte
kenprijs DM 80,-, prijs van de aflevering DM 84,-. 

De vijfde aflevering van de Oostenrijkse Volkskundeatlas bevat 17 bladen. Bij een 
aantal van deze bladen is intussen ook het commentaar verschenen. Bij deze 
commentaren bevindt zich ook een nagekomen commentaar bij de. bladen 65-67 
uit de vierde aflevering, die de vrouwendracht tot onderwerp hebben (rok, onder
kleding, hoofdbedekking), van de hand van Franz Lipp (39 p., 12 afb.). 
Op de bladen 75-77 geeft Franz Zwittkovits een beeld van de veehouderij op de 
Alpenweiden, met kaarten van de spreiding en van de eigendomsverhoudingen in 
1950-52 en van de aantallen en soorten vee die daarop in resp. 1950-52 en 1965 
werden geweid, en een kaart van de verschillende bedrijfstypen, onderverdeeld naar 
grootte. In het commentaar voegt hij daar nog kaarten van de productie en de 
personeelssterkte in 1950-52 en van de intensiteit van de beweiding in 1950-52 en 
1965 aan toe, met aanvullende statistische gegevens, een beknopte historische 
inleiding, en opmerkingen over regionale verschillen en over de ingrijpende econo
mische veranderingen die zich na 1950 voltrokken hebben (56 p., 10 tab., 4 krt. op 
1 blad en 25 foto's buiten de tekst). Een en ander is nog nader uitgewerkt in een 
afzonderlijke publica tie: Die A lmen Osterreichs (Selbstverlag, Zillingdorf 1974). 
Blad 78 bevat een overzicht van de verschillende typen ruiters voor het drogen van 
gras, van Ingrid Kretschmer en Othmar Nestroy. Omdat de verspreiding in hoge 
mate bepaald wordt door de plaats die de hooioogst inneemt in het landbouw
systeem, dat weer afhankelijk is van de neerslag, zijn de percentages grasland en 
neerslaggemiddelden op de kaart mee ingetekend. In het commentaar wordt dat 
verantwoord, waarna een beschrijving wordt gegeven, met afbeeldingen, van de 
verschillende ruiters (15 p., 24 foto's buiten de tekst). 
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Bij de drie kaarten over de zeis (79: de typologie van de graszeis; 80: de benamin
gen voor de steel van de zeis; 81 : de typologie van de beugel aan de korenzeis - van 
Oskar Moser, Werner Bauer en Franz Grieshofer is alleen nog het commentaar bij 
kaart 80 verschenen, van Werner Bauer (13 p.). Bauer onderscheidt vijf woordtypen 
(Worb, Schieber, KnUttel, Gricht, Holz), vermeldt een aantal historische gegevens, 
maakt opmerkingen over de etymologie, en stelt vast dat de verspreidingsgrenzen 
van woord en zaak elkaar in dit geva1 niet dekken. 
De bladen 82 (met vier kaarten van Edith Horandner-Klenk over zaai- en oogstdata) 
en 83-86 (met zeven kaarten van Franz Grieshofer over zangverenigingen, blaas
muziekkapellen, schuttersverenigingen en klederdrachtverenigingen, onderverdeeld 
naar soort en stichtingsdatum) zijn nog niet van een commentaar voorzien. 
Het commentaar bij de vier kaarten over de volksdans op blad 87 (drie kaarten over 
verschillende typen dansen, een kaart. met de plaatsen waar regelmatig volksdans
feesten worden gehouden) is van Richard Wolfram (53 p., 16 foto's buiten de 
tekst). Het bevat uitvoerige beschrijvingen van de verschillende dansen en hun 
varianten (zwaarddans, kringdans, 'boerendans', Hiatamadl en Strohschneider), his
torische gegevens en gegevens over de verspreiding buiten Oostenrijk, met inciden
teel opmerkingen over de gelegenheid waarbij de dansen werden uitgevoerd, hun 
symbolische betekenis en hun verspreiding. 
De kaarten over de Sint-Nicolaasviering op de bladen 88-89 (de namen voor de 
knecht, de bijfiguren en de bisschop, de aankondiging en het klaarzetten van voer 
voor "de ezel) van Edith Horandner-Klenk wachten nog op commentaar, evenals de 
kaart van Hermann Steininger op blad 91, waarop de plaatsen zijn aangegeven waar 
zich volkskundemusea, oudheidkamers en verwante musea bevinden. 
Blad 90, tenslotte, bevat een overzicht van de gebruiken op vastenavond omstreeks 
1960, voorzover die regionale verschillen vertonen, met een commentaar van Franz 
Grieshofer (67 p., 2 tab., 1 krt. buiten de tekst). Grieshofer maakt een hoofdinde
ling naar organisatievorm (jongelingschap, vereniging, buurtschap) en deelt die weer 
onder in de gebruiken, waarvan het lopen en de optochten, met hun verschillende 
maskeradevormen de belangrijkste zijn. Elk van de gebruiken wordt uitvoerig 
beschreven en voorzien van bibliografische notities en historische bijzonderheden. 
Bovendien zijn nog afzonderlijke paragrafen gewijd aan de geschiedenis van het 
vastenavondonderzoek en aan de vastenavondbrief (met een kaart). 
De afleveringen van de Oostenrijkse Volkskundeatlas zijn een opvallend mooi 
voorbeeld van een inventarisatie van region ale verschillen, niet in het minst door 
hun voortreffelijke technische uitvoering. Dat neemt niet weg dat inventarisaties als 
deze hun zin nog moeten bewijzen. 
Ze stellen op ieder blad opnieuw een probleem, dat van het bestaan van regionale 
verschillen, maar ze lossen het daarmee niet op. De politieke, economische en 
sociale factoren die in de loop van de tijd tot de onderling vaak sterk uiteenlopende 
verspreidingen, zoals die zich op de kaarten aftekenen, geleid hebben, laten zich uit 
een dergelijke inventarisatie niet aflezen. Het proces van verbreiding en van de 
veranderingen nog minder. De schrijvers van de verschillende commentaren tonen 
zich daar soms weI van bewust, maar de opzet van de atlas, de gedachte dat hij een 
overzicht moet geven van cultuurlandschappen, staat een duidelijke probleem
stelling in de weg. 
Dat geldt niet alleen voor de Oostenrijkse Atlas en het gevoel van onbehagen dat mij 
bekroop bij het doorlezen van de commentaren en het beschouwen van de oogstre
len de kaarten van het Oostenrijkse Alpenlandschap is ook niet nieuw. Het zou geen 
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luxe zijn als de verschillende Europese atlasredacties, ook de Oostenrijkse, bij het 
verschijnen van iedere nieuwe aflevering hun oorspronkelijke doelstelling aan een 
critische beschouwing onderwierpen, om te voorkomen dat hun onderneming een 
zinloos instituut wordt. Een dergelijke algemene, critische beschouwing heb ik in 
deze aflevering node gemist. - J. J. V oskuil. 

Post, Kees. Het Boerenhuis in Nederland. 's-Gravenhage 1975, Boekencentrum. 
Triangelreeks. 117 p., 10 foto's, 11 tek., 11 plattegronden;j 17,50; ISBN 90-239-
2895-4. 

Een redelijk verantwoorde popu1arisatie van het overzicht van R. C. Hekker in 
Duizend jaar bouwen II (Amsterdam 1957), aangevuld met enkele bijzonderheden 
uit de be1angrijkste litteratuur over het onderwerp, in het bijzonder de boeken van 
S. J. van der Molen en L. Brandts Buys. - J.J.V. 

Das Recht der kleinen Leute. Beitrage zur Rechtlichen Volkskunde. Festschrift fUr 
Karl-Sigismund Kramer zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Konrad Kostlin 
und Kai Detlev Sievers. Berlin 1976, Erich Schmidt Verlag. XIV, 218 p., 1 graf.; 
DM 48,-; ISBN 3-503-01228-1. 

Karl Siegfried Baader geeft aan, waarin de rechtsvolkskunde, zoals Kramer die 
beoefent, verschilt van de rechtswetenschap en de rechtsgeschiedenis, en in hoeverre 
zij in het bijzonder voor de rechtsgeschiedenis van voordeel kan zijn (p. 1-11). 
Hermann Bausinger wijst erop, dat de taal een belangrijke rol kan spelen bij een 
rechtsgeding, en dat een tekort een taalbeheersing, het gebruik van een taal met een 
afwijkend woordgebruik (dialect, groepstaal), het aangewezen zijn op cliche's, of 
het niet-vertrouwd-zijn met het juridische jargon in het nadeel van de aangeklaagde 
kan werken. Hij ziet hier overeenkomsten met de, in de rechtsvolkskundige litera
tuur, herhaaldelijk geconstateerde botsingen tussen de juridische normen en de 
afwijkende normen van sociale of regionale groepen, en hij meent dat ook de 
rechtshistoricus aandacht moet hebben voor dergelijke taalbarrieres, ook al zijn ze 
in het verleden moeilijker vast te stellen (12-27). Adalbert Erler vestigt de aan
dacht op een uitspraak van het Neustadter gerechtshof uit 1473, waarbij een meisje 
van adellijken huize, dat om haar levenswandel door haar ouders verstoten is en 
beneden haar stand is getrouwd, het recht op een bruidsschat krijgt toegewezen 
(28-33). Helge Gerndt ontwerpt een theoretisch model dat het gemakkelijker moet 
maken om de verschillende functies die een cultuurverschijnsel kan hebben van 
elkaar te onderscheiden, zonder mij althans ervan te overtuigen dat we aan zo'n 
model ook behoefte hadden (34-49). Walter Hartinger gaat na, wat voor soort 
zaken door twee Beierse kantongerechten in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw behandeld werden en welke oplossingen het geldende recht hiervoor had. Hij 
stelt vast, dat de opvatting van de straf als verzoening voor de vergrijpen tegen het 
eergevoel en voor de zware misdrijven, waarop de doodstraf stond, kennelijk 
aansloot bij het algemene rechtsgevoel, maar dat de verbanning als oplossing voor de 
middelzware gevallen faalde doordat ze geen mogelijkheid tot verzoening inhield en 
integendeel nieuwe vergrijpen uitlokte. De langdurige vrijheidsstraf, die men tegen 
het eind van de achttiende eeuw als middel ziet opkomen, biedt een uitweg uit deze 
impasse (50-68). Gerhard Heilfurth maakt wat losse aantekeningen bij conflicten 
tussen het recht op vrije exploratie van bodemschatten, dat in Duitsland al in de 
vroege middeleeuwen aan de mijnbouwers werd toegekend en dat hen, ondanks 
correcties, tot op de dag van vandaag een bevoorrechte plaats in de maatschappij 



geeft, en de gevestigde be1angen van de 1andbouwers (69-76). Alfred Hock geeft 
een aanta1 citaten uit hoofdzakelijk zeventiende- en achttiende-eeuwse archivalische 
bronnen, die onder meer 1aten zien, dat tegenover de steeds terugkerende beperken
de bepalingen en vervolgingen waaraan de zigeuners blootstonden, ook talloze 
voorbeelden te vinden zijn van overtredingen van deze bepalingen en heimelijke 
steun aan de vervo1gden door de platte1andsbevoiking. Hij verklaart deze verboden 
contacten met een groep die de plattelander toch vreemd moet zijn geweest, 
behalve uit angst en medelijden, uit een gevoel van solidariteit tegenover een 
overheid die zelf ook als vijandig gevoeld werd, zonder dat dat overigens de afstand 
tot de vreemdelingen verkleinde. De neerslag hiervan vindt men onder andere ook in 
vo1ksverha1en (77-88). Albert !lien en Utz Jeggle hebben vier proefpersonen uit 
eenze1fde dorp gevraagd, onafhanke1ijk van e1kaar, de p1aats van hun dorpsgenoten 
op een socia1e waardeschaa1 aan te geven met een cijfer. De antwoorden vertonen 
een verb1uffende gelijkvormigheid. Vit de bijgevoegde motiveringen blijkt, dat ze 
zijn opgebouwd met behu1p van verschillende criteria (ges1acht, 1eeftijd, afkomst, 
geloof), die het mogelijk maken om de p1aats van een individu in de sociale 
hierarchie vrij nauwkeurig te berekenen. Individue1e karaktereigenschappen hebben 
daarop betrekkelijk weinig invloed. Opmerkelijk is, dat dit sociale systeem, dat 
genera ties lang de verschillende leden van de dorpsbevolking vanaf hun geboorte een 
plaats heeft toegewezen, zich nu nog handhaaft, nu de economische verhoudingen 
zich, sinds 1950, grondig gewijzigd hebben, en dat het zich zelfs in bepaa1de 
opzichten verhard heeft, wat zich onder andere uit in een geforceerd cultiveren van 
tradities, kennelijk als reactie op te snelle veranderingen (89-97). Wolfgang 
Jacobeit meent, in een niet bijzonder helder artikel, dat het door Kramer in zijn 
Grundriss gesignaleerde latente wantrouwen bij het gewone yolk tegen de overheid, 
gezien moet worden in het licht van de klassenstrijd, zoals ook de wetten waartegen 
het zich verzet, een vertaling zijn van de belangen van de heersende klasse. De 
verwoording van dit verzet vindt hij onder andere in de anti-feodale volksoverleve
ring (98-108). In tegenstelling tot lacobeit ziet Konrad Kostlin, in een artikel dat 
al evenmin een schoo1voorbee1d van helderheid is, in het zich afzetten van de 1agere 
sociale groepen tegen de (voor)rechten van de heersende klasse, geen stap op weg 
naar de proletarisering van de maatschappij, maar integendee1, een voortgezette 
feodalisering, die parallelloopt met een proces van verburgerlijking. 
In de loop van dit proces worden normen die aanvankelijk geld en voor de gehe1e 
samenleving tot rechtsrege1s die de ene groep moeten beschermen tegen de andere. 
Deze rechtsregels dringen steeds dieper in de maatschappij door en verde1en haar in 
groepen en groepjes, zoals ook de cultuur (woning, kleding, huisraad, gebruiken) in 
toenemende mate de functie krijgt de ene groep van de andere te onderscheiden 
(109-124). Leopold Kretzenbacher wijst op een aantal varianten uit zuidoost
Europa van het verhaal over de man die een valse eed zweert om zich een stuk 
grond toe te eigenen (ATh 1590), een type dat in heel Europa bekend is, sams als 
anecdote, vaak a1s exempe1 of 1egende. De oorsprong van dit verhaal zoekt hij in 
het gekrenkte rechtsgevoel van de gewone man die machte100s moest toezien dat 
zijn grond hem werd ontfutse1d en troost zocht in het ge100f dat God zou straffen. 
De manier waarop dit geloof in de 1egende nader wordt uitgewerkt, is volgens K. 
gebonden aan tijd en p1aats, en dat rechtvaardigt een nader, vergelijkend onderzoek 
(125 -139). Hans Moser maakt met een groot aantal bewijsplaatsen uit archivalische 
bronnen aannemelijk, dat het verplicht dragen van een strokrans als schandteken 
door een zwangere bruid en het daarmee samenhangende. verbod om de groene 
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bruidskrans te dragen, pas in de tweede helft van de zestiende eeuw door overheid 
en geestelijkheid wordt opge1egd en dat het nooit, ook later niet, het karakter van 
een vo1ksgericht heeft gekregen (140-161). Nis R. Nissen meent dat de we1komst
dronk oorspronkelijk een rechtshande1ing was die tot wederzijdse beschenning 
verplichtte en dat het buffet, een vast meube1 waarin de drank bewaard werd en dat 
b.v. wordt aangetroffen in een zestiende-eeuws boerenhuis in Dithmar, hieraan een 
bijzondere representatieve functie ont1eende (162--165).Wolfgang Prange voIgt de 
10tgevallen van twee jonge lijfeigenen van een grootgrondbezit in Schleswig in het 
midden van de achttiende eeuw, die na een korte vlucht weer gegrepen en veroor
deeld worden, en vindt daarin en in het lot van enkele andere vluchtelingen, de 
menselijke verhoudingen, in die tijd, in die streek, weerspiegeld (166-178). Martin 
Scharfe laat met een groot aanta1 voorbee1den uit WUrttemberg zien, hoe de 
revolutie van 1848, waaraan duidelijke economische en sociale misstanden ten 
grondslag liggen, gedoemd was te verzanden in een chaos van revo1utionaire ten
denzen door het ontbreken van een duide1ijke bunde1ende ideo10gie (179-194). 
Karl Detlev Sievers geeft een aantal citaten uit het werk van de Sleeswijk-Rolsteinse 
rechtsgeleerde Von Schirach, waaruit blijkt dat nog in de eerste helft van de 
negentiende eeuw personen uit de lagere volksklassen, in tegenstelling tot de sociaal 
hoger geplaatsten, gegeseld konden worden, zonder dat men daarin rechtsongelijk
heid zag. Ret belangrijkste argument was dat hun eergevoe1 minder ontwikkeld was 
en dat er voor hen minder op het spel stond (195-206). Gunter Wiegelmann ziet in 
een voorval uit 1885, waarbij een ontslagen arbeider de directeur met luide stem 
uitnodigde uit de fabriek te komen, een laat voorbeeld van een elders door Kramer 
uitvoerig besproken middeleeuwse rechtshandeling (207-212). De bundel wordt 
afgesloten met een bibliografie van de pUblicaties van Karl-S. Kramer (213-218). 
- J.J.V. 

Sista lasset in. Studier tilHignade Albert Eskerod 9 maj 1974. Stockholm 1975, 
Nordiska Museet. 352 p., talrijke ill. en krt.; Zw.kr. 25,-; ISBN 91-7108-083-X. 

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Albert Eskerod, met een bibliografie 
van zijn geschriften (p. 343-352). Ret merendeel van de artikelen sluit aan bij de 
activiteiten van Eskerod: zijn werk aan het Nordiska Museet, de voorbereidingen 
voor de inrichting van een speciaallandbouwmuseum in Julita, en het veldwerk dat 
onverbrekelijk met die activiteiten verbonden was. De artikelen zijn geschreven in 
het Zweeds, met een samenvatting in het Engels. Matyas Szabo 1egt er de nadruk 
op, naar aanleiding van de voorbereidingen voor de oprichting van het landbouw
museum in Julita, dat het wetenschappelijk onderzoek voorop moet staan, en de 
popularisatie pas op de tweede plaats komt (p. 17-38, 5 il1.). Ann Resare: de 
oprichting van het museum in Julita en de voorgeschiedenis daarvan (p. 39-48, 
5 ill.). Bengt Nystrom: de geschiedenis van de filmdocumentatie van het Nordiska 
Museet, met een overzicht van het aanta1 films per systematische groep, van de 
plaatsen waar gefilmd is en van de films van Eskerod (p. 49-71, 8 il1., 1 krt, 3 tab.). 
Goran Bergengren: de documentatie van het Nordiska Museet en het daarbij 
gevolgde systeem (p.73-92, 2 tab., 1 schema). Bo Nilsson: de in het Nordiska 
Museet aanwezige fotoverzameling van de fotograaf Gunnar Lundh (93-106, 
10 ill.). Heidi Henriksson: het c1assificatiesysteem van het Nordiska Museet voor de 
jacht (p. 107-127, 11 ill., 1 schema). Nils Stora: het gebruik van netten, tot in de 
vorige eeuw, voor het vangen van zeevogels (p. 129-142, 3 ill.). Ole H¢jrup: de 
palingvangst in Denemarken en drie typen fuiken die daarbij gebruikt werden 

.' 



(p. 143-155,9 ill., I krt., I tab.). Jonas Berg: de Zweedse kustvaart en de bouw 
van schepen voor de kustvaart (p. 157-164, 2 ill., 4 tab.). Arne Biornstad: het 
bakken van stenen in Iulita, tot 1932, als voorbeeld van het steenbakken op een 
groot landbouwbedrijf (p.165-184, 14 ill., 2 tab.). Barbro Bursell: de sociaal
economische organisatie van een 'bruk' (een Zweedse productie-eenheid op het 
platteland: een combinatie van industrHHe en agrarische productie, zoals die tussen 
ongeveer 1600 en 1900 veelvuldig voorkwam), in dit geval 'Ramnas bruk', aan het 
begin van deze eeuw (p. 185-208,4 ill., 4 tab.). Goran Rosander: het gebruik van 
bonenmeel in Zweden, in de vorige en deze eeuw, als mest, krachtvoer en voedsel 
(p. 209-230, 5 ill., I diagram, 3 tab.). J1akan Eles: de hutten op de zomerweiden in 
noord-Zweden en het daarmee samenhangende agrarische systeem (p.231-252, 
12 ill., I krt.). Sten Rentzhog: de Zweedse bergkoe, het enige oorspronkelijke 
Zweedse runderras, dat door de import van buitenlands vee bijna verdwenen is 
(p.253-268, 7 ill.). Bengt af Klintberg: een type rijmen en zegswijzen, dat in 
noord-ScandinavHi en Finland vee I voorkomt, maar verder naar het zuiden, met 
name in Denemarken en Duitsland, onbekend schijnt te zijn, waarin de dieren 
sprekend worden opgevoerd, en die veel informatie bevatten over volksgeloof en 
vroegere gewoonten met betrekking tot het dier (p. 269-298,3 krt.). Rolf Kjell
strom: kindermoord bij de Eskimo's (p. 299-319, 4 ill.). Orvar Lofgren: het 
volksgeloof onder de vissers in twee Zweedse kustdistricten, van ca, 1860-1910 als' 
afspiegeling van hun levensbeschouwing en geplaatst tegen de achtergrond van het 
sociaal-economische systeem van de gemeenschap (p. 321-342,2 ill.). - I.I.V. 

Stadt-Land-Beziehungen. Verhandlungen des 19. Deutschen Volkskundekongresses 
in Hamburg vom 1. bis 7. Oktober 1973. 1m Auftrag der Deutschen Gesellschaft fUr 
Volkskunde hrsg. v. Gerhard Kaufmann. GOttingen 1975, Verlag Otto Schwartz & 
Co. VIII, 282 p., 21 ill.; DM 28,50; ISBN 3-509-00797-2. 

Hans Heinrich Blotevogel wijst op de betekenis van de in 1933 door Walter 
Christaller geformuleerde theorie over de centrumfunctie en van diens theoretisch 
model voor de onderlinge verhouding tussen de plaatsen met een centrumfunctie in 
een groter gebied, voor het onderzoek van cultuurlandschappen en van inn ova tie
processen (p.I-13). Karl-Sigismund Kramer doet een voorzichtige poging om 
steden in te delen op grond van hun sociale structuur, ervan uitgaande dat de wijze 
waarop de krachtsverhoudingen in de stad liggen bepalend is voor het karakter van 
de contacten met de buitenwereld en van invloed op de omgeving. Hij ziet 
overeenkomsten tussen die structuren en die welke men op het platteland aantreft, 
in het bijzonder in Franken en Sleeswijk-Holstein, zonder dat men kan zeggen dat 
in die gevallen de structuur op het platteland bepaald is door die van de stad, of 
omgekeerd. Op grond daarvan pleit hij voor een nader onderzoek van dit 800rt 
region ale verschillen (21-30). Volgens Helge Gerndt dient de volkskunde te onder
zoeken wat het karakter (de levensstijl, cultuurstijl) van een stad en vervolgens van 
de stad bepaalt, in tegenstelling tot de geografie en de sociologie, die hun aandacht 
op de ruimtelijke, respectievelijk sociale structuur rich ten. In die probleemstelling is 
weI plaats voor de tegenstelling stad-dorp, niet voor stad-Iand. 'Land' is of weI het 
negatief van stad, of het vormt met 'stad' een groter geheel met een eigen karakter. 
Als analytisch begrip is 'stad' daarom weI, 'land' niet bruikbaar (31-45). Max 
Matter meent dat er in de theoretische litteratuur over het innovatieproces te weinig 
aandacht is besteed aan de betekenis van de waarden die in een gemeenschap aan 
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bepaalde sociale eigenschappen worden gehecht. Bij een door hem verricht onder
zoek naar de bereidheid van de inwoners van twee naburige Zwitserse bergdorpen 
(Kippel en Wiler) om iets nieuws aan te schaffen, bleek een duidelijk verband, niet 
tussen deze bereidheid en de sociaal-economische positie van het dorp, zoals men 
zou verwachten, maar tussen die bereidheid en de waarden die aan een 25-tal 
eigenschappen als eerzucht, bescheidenheid, godsdienstigheid worden gehecht. 
Overigens blijkt het verschil tussen de beide dorpen in dit geval weI verklaard te 
kunnen worden uit de zwakkere economische situatie van het meer vooruitstrevende 
dorp, als gevolg van een brand die het in 1900 geheel verwoestte (47-64). Utz Jeggle 
brengt, in een afschuwelijk gewichtig jargon, verslag uit over een interdisciplinair 
onderzoek in een plattelandsgemeente. De gemeente bevindt zich in de overgangs
fase van een agrarische naar een industriele samenleving en de spanningen die zich 
daarbij voordoen, moeten, naar zijn mening, dezelfde zijn als die welke in een vorige 
genera tie ook in de stad zijn opgetreden. Die spanningen uiten zich in tegenstel
lingen tussen het gedrag van de mensen en hun verklaring daarvoor, in hun 
onvermogen zich anders dan in cliche's uit te drukken, in de tegenstelling tussen 
tradition eel gewaardeerde karaktereigenschappen (waar de opvoeding zich nog op 
richt) en de eigenschappen die in de moderne samenleving gevraagd worden, in het 
krampachtig vasthouden aan tradities, bijvoorbeeld in het verenigingsleven, als 
tegenwicht tegen de onzekerheid die de veranderingen met zich meebrengen, in het 
doorwerken van de traditionele Glan-tegenstellingen bij de democratische besluit
vorming, en in het algemeen in het onvermogen om individuele, rationele besluiten 
te nemen op gebieden die zich buiten het traditionele gezichtsveld bevinden 
(65-79). Georg R. Schroubek wijst erop, dat zich tussen de stad en het land nog 
verschillende overgangsvormen bevinden, in het bijzander het marktcentrum dat, 
zander een stad te zijn, toch een sterk gedifferentieerde sociale structuur en een 
uitgesproken burgerlijke cultuur kon hebben, in tegenstelling tot het gewone 
platteland. Als voorbeeld geeft hij een beeld van de sociaal-economische structuur 
van Leopoldschlag, een marktcentrum in opper-Oostenrijk, omstreeks lSOO (SI-
92). Linda Degh stelt vast dat de gesloten dorpsgemeenschap in de Verenigde Staten 
niet meer bestaat en dat de tegenstelling tussen de bewoner van de stad en van het 
platteland, niet in het minst door de opkomst van de voorstad en het villadorp, 
nagenoeg verdwenen is. Door de industrialisatie, de nieuwbouw en de grotemobili
teit zijn traditionele gebruiken nagenoeg verdwenen. De nog bestaande gebruiken 
dragen het stempel van een gei"ndustrialiseerde, stedelijke samenleving. De verhalen 
blijken weliswaar de traditionele motieven te bevatten, maar in een moderne 
aankleding en zander het typisch regionale karakter van de Europese sage, zoals 
blijkt uit een vergelijking van verhalen die verteld worden in Chicago en op het 
platteland. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de grote rol die de 
massamedia in het ontstaan en het voortbestaan van de volksverhalen spelen 
(93-107). Gerda Grober-GlUck geeft een samenvatting van haar inmiddels in het 
Zf. f. deutsche Philologie 94 (1975) verschenen artikel over de verspreiding van 
nieuwe uitdrukkingen over het duitstalige gebied vanuit Berlijn (109-114). Rolf
Wilhelm Brednich herinnert era an dat de eenzijdige belangstelling voor het monde
ling overgeleverde lied lange tijd de aandachtheeft afgeleid van het lied als 
massaproduct, waarvan de herkomst, sinds de opkomst van de boekdrukkunst, in de 
stad lag. Liedboekjes werden uitsluitend in het onderzaek betrokken, voorzover ze 
voor de kennis van dit mondeling overgeleverde lied van belang zijn. Over de wijze 
waarop deze verzamelingen tot stand kwamen, de manier waarop ze werden 
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verspreid en het publiek waarvoor ze bestemd waren, is veel minder bekend. Als 
voorbeeld schetst hij de politieke, economische en sociale factoren die de inhoud 
van de draaiorgelliederen in de 1ge eeuw in Hamburg bepaalden, en de verspreiding 
van die liedteksten in en vanuit de stad, en hij wijst op de blijvende betekenis van 
Hamburg als centrum voor de verspreiding van het populaire lied, ook na de 
verdwijning van het draaiorgellied als apart genre (I 15-129). Ernst Klusen geeft 
statistisch materiaal, op grond van bestaande publicaties,' onderverdeeld naar 
gemeente-grootte, over de soort liederen die door 10-14-jarigen gezongen worden 
en de omstandigheden waaronder dit gebeurt, en komt tot de slotsom, dat er van 
een absolute tegenstelling stad-Iand geen sprake is. Hij doet bovendien een aantal 
voorstellen voor verder onderzoek (I 31-145). Het gebruik maken van niet-officieel 
erkende geneeswijzen is voor Rudolf Schenda een aanwijzing dat de officHHe 
geneeskunde in haar dienstbetoon te kort schiet. In het verleden was het vooral het 
platteland dat een tekort aan medische verzorging had. Nu het recht op medische 
verzorging officieel erkend is, lijkt het een paradox dat er nog altijd mensen zijn die 
hun toevlucht zoeken bij niet-officHHe geneeswijzen. De verklaring daarvoor kan, 
volgens hem, niet meer gezocht worden in de achterstelling van het platteland, maar 
moet gezocht worden in het bestaan van sociaal achtergebleven groepen, ook in de 
stad. Het is de taak van de volkskunde daar de aandacht op te vestigen. Het onderzoek 
naar historische tegenstellingen moet daaraan dienstbaar gemaakt worden (I 47-
170). Karl-Heinrich Kauffeld voert argumenten aan voor de stelling, dat de tegen
stelling stad-land (als centra van resp. de voor-industriele en de agrarische produc
tie), althans voor de periode 1750-1850 veel minder absoluut is geweest dan men 
gewoonlijk, onder de indruk van de vele beperkende overheidsmaatregelen in die 
tijd, veronderstelt. Een belangrijk deel van het handwerk en het thuiswerk werd, 
ondanks de dwangmaatregelen, op het platteland vervaardigd, terwijl omgekeerd het 
platteland als afzetgebied van de stedelijke productie maar een zeer beperkte 
betekenis had. Bovendien maakte de stijgende bevolkingsaanwas op het platt eland 
(in tegenstelling tot de stad) in de eerste helft van de 1ge eeuw, dat de plattelands
productie nog in betekenis toenam en die van de stad steeds dichter benaderde. De 
wettelijke dwang in de tweede helft van de l8e eeuw en de grotere vrijheid in de 
eerste helft van de 1ge waren nauwelijks van invloed (I 71-193). Max Gschwend 
schetst in grote lijnen de geschiedenis van de huisbouw op het platteland en in de 
stad in Zwitserland sinds de vroege middeleeuwen, waarbij hij de nadruk legt op de 
politieke, sociale, economische en culture Ie factoren die de veranderingen veroor
zaakten en de wederzijdse bei"nvloeding bepaalden (I 95 -206). Ulrich Bauche wijst 
erop, dat de boeren en vissers uit de omgeving van Hamburg hun traditionele 
kleding nog droegen als ze naar de markt gingen toen ze haar thuis al hadden 
afgelegd. Dat gold in het bijlOnder voor diegenen die hoogwaardige handelswaar te 
koop aanboden. Het ontstaan van deze klederdrachten in de tweede helft van de 
18e eeuw verklaart hij uit een versterkt groepsbewustzijn tegenover de stedeling en 
de andere handelaren, uit een behoefte op te vallen, en uit de mogelijke noodzaak 
zich te onderscheiden van de tussenhandelaar, tegen wie in die tijd beperkende 
maatregelen werden genomen (207-220). Adelhart Zippelius vraagt zich af waarom 
een l4e-eeuwse kachel uit Keulen, waar slechts incidenteel kachels gebruikt werden 
en dan nog aIleen door de hogere standen, en de 20ste-eeuwse massaproducten, b.v. 
op het gebied van de aardewerkfabricage, niet tot de volkskunst gerekend lOuden 
mogen worden en een l6e-eeuwse kachel uit een Beiers boerenhuis of het eveneens 
in massaproductie vervaardigde 16e-1ge-eeuwse Keulse aardewerk weI. Liever dan 
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om die reden het gebruik van een begrip als volkskunst ter discussie te stellen, pleit 
hij ervoor ook .vroegere period en in het onderzoek te betrekken, ons niet te 
beperken tot de boeren, en te onderzoeken of het tijdvak tussen de l6e en 1ge 
eeuw, het klassieke tijdvak van de volkskunst, misschien slechts een hoogtepunt was 
in een chronologische reeks van hoogtepunten, wat dan tevens ons inzicht in de 
beoordeling van de hedendaagse massaproductie zou kunnen verscherpen (221-
235). 
Aan de hand van een vergelijking van de genre-stukken van Carl Hermann Schroder 
(geb. 1802) met hun voorstudies, maakt Gerd Spies duidelijk dat de schilder, zawel 
in de keuze als de uitwerking van zijn thema's, het ideaalbeeld volgde dat de 
stedeling in zijn tijd van de plattelandsbevolking had en dat het de moeite waard is 
om de genre-schilderijen vanuit dit gezichtspunt nader te bezien (237-244). 
Herbert Schwedt meent dat Christallers theorie van de centrumfunctie door de 
werkelijkheid achterhaald is. De hH~rarchische ordening van de maatschappij rond 
een centrum heeft plaats gemaakt voor een polycentrisch gestructureerde maat
schappij, waarbij de verschillende functies (wonen, werken, verpozen, winkelen) 
hun eigen ruimte toebedeeld hebben gekregen waarbinnen de mensen telkens een 
andere rol vervullen. De spanningen die daaruit voortvloeien zijn tweeledig. Ener
zijds bestaan in deze polycentrische maatschappij nog resten van het hierarchische 
systeem waarin de mensen zijn opgegroeid, anderzijds worden deze voortdurend 
gedwongen van rol te veranderen. Het eerste is wellicht mede een verklaring voor 
het ontstaan van agglomeraties van mensen, zander een duidelijke samenhang 
(slaapsteden, touristencentra). Het tweede vraagt om een nader onderzoek naar de 
gewoonten en gebruiken binnen de verschillende door hun functies gescheiden 
ruimten (245-254). Gunter Wiegelmann ontwerpt; in het spoor van Thune, 
Christaller en Hagerstrand, een theoretisch model voor de verspreiding van culturele 
vernieuwingen vanuit een centraal punt. Hij maakt aannemelijk dat een dergelijke 
verspreiding, ook wanneer we ervan uitgaan dat het ontvangende gebied homogeen 
is, zijn eigen wetmatigheden en onregelmatigheden zal vertonen, afhankelijk van het 
tijdstip waarop de vernieuwing een bepaalde plek bereikt en van de specifieke 
eigenaardigheden van het betreffende cultuurelement (255-266). - J.J.V. 

Sumption, Jonathan. Pilgrimage, an image of mediaeval religion. London 1975, 
Faber & Faber. 391 p.,7 ill., 2 krt.; £6,95; ISBN 0-571-10339-1. 

Het was aanvankelijk de bedoeling van de schrijver om zich te beperken tot de 
periode tussen 1050 en 1250, die men als een hoogtepunt in de geschiedenis van de 
bedevaarten kan beschouwen. Later kwam hij echter tot de slotsom dat men het 
verschijnsel niet kan begrijpen wanneer men het alleen in zijn bloeitijd en niet ook 
in zijn opkomst en verva1 beschouwt. In het voorwoord schrijft hij, dat hij zich 
bewust is dat hij daardoor aan diepte verliest wat hij in lengte wint. Of hij zich ook 
bewust is geweest dat hij ook aan breedte kon verliezen, blijkt niet, en juist het 
ontbreken van pogingen om de vervlochtenheid van de bedevaarten met andere 
aspecten van het maatschappelijk leven te onderzaeken, is naar mijn mening de 
belangrijkste critiek die men tegen zijn boek kan aanvoeren. In dat opzicht doet het 
sterk denken aan het boek van Van Herwaarden, dat elders in ditzelfde nummer 
besproken wordt. Er zijn ook verschillen. 
Het boek van Sumption heeft meer samenhang. Het toont een feitenkennis die nog 
verbluffender is als men weet dat de schrijver nog geen 27 was toen hij het schreef, 
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en het is vaak brilliant en met vee1 overtuigingskracht geschreven. Het in1eidende 
hoofdstuk is vee1be10vend. Sumption schetst in een paar b1adzijden de geestelijke 
achtergrond van de bedevaarders: de bes10tenheid van de gemeenschap, die de 
more1e druk voor de enkeling zo ondragelijk kon maken dat een bedevaart een 
uitkomst was; de machte100sheid tegenover ziekte, hongersnood, natuurrampen, die 
aan God a1s verk1arend principe een vee1 grotere plaats gaf, dan hem later, toen het 
inzicht in oorzaak en gevolg was toegenomen, hoefde te worden toegewezen; en 
daarmee samenhangend een verhevigd schuldgevoel en een 'grote angst voor dood en 
verdoemenis. Tegen deze achtergrond wordt het beeld dat in de vier volgende 
hoofdstukken wordt geschetst, van de houding van de middeleeuwse mens tegen
over de heiligen en hun relieken, van zijn behoefte aan wonderen en van zijn 
verlangen om in de p1aatsen waar die heiligen vereerd werden genezing en verlossing 
te vinden, inderdaad duidelijker, maar doordat die achtergrond gegeneraliseerd 
wordt, biedt ze geen verklaring voor de verschillen naar plaats en de veranderingen 
in de tijd die men in zijn gedrag kan opmerken. Dat tekort doet zich voora1 
gevoelen in het tweede deel van het boek, in de hoofdstukken waarin de geschiede
nis van de bedevaarten wordt behandeld, vanhet eind van de tweede eeuw tot de 
Hervorming. Net a1s Van Herwaarden ziet Sumption de bedevaart als een zelfstandig 
fenomeen. Hoewel hij weI oog heeft voor de betekenis van het geestelijk klimaat 
voor de ontwikkeling van de bedevaartsgedachte, zoals uit het begin van zijn boek 
blijkt, besteedt hij geen aandacht aan de sociale en economische factoren die dat 
klimaat mede bepalen. Zo zoekt men in het hoofdstuk dat handelt over de 
verheviging van het re1igieuze leven in de e1fde en twaalfde eeuw vergeefs naar een 
mogelijk verband met de economische opbloei, de uitbreiding van de handel, de 
stijging van het geboortenoverschot, de technische ontwikkeling, en de grote sociale 
veranderingen die diezelfde periode typeren, terwijl men evenmin pogingen aantreft 
om duidelijke tegenstellingen in het gedrag en de mentaliteit van de bedevaarders 
uit de situatie in hun land van herkomst te verklaren. Dergelijke tegenstellingen 
schijnt de schrijver voora1 te zien a1s modeverschijnse1en in een golfbeweging, 
waarin de religieuze be1eving steeds opnieuw verstart tot een vast ritueel, dat dan 
weer door een vo1gende generatie van zijn uitwassen wordt ontdaan. Hoewe1 het 
niet uitgesloten is, dat een dergelijke conjunctuurtheorie het 1aatste woord is, is ze, 
toegepast op een verschijnse1, toch te mythisch om te bevredigen. - 1. 1. Voskuil. 

Topjerei in Nordwestdeutschland. Vortrage gehalten auf der lahrestagung 1974 der 
Vo1kskundlichen Kommission fUr Westfa1en. Hrsg. von Wingolf Lehnemann. 
MUnster 1975, Vo1kskundliche Kommission fUr Westfa1en, Landschaftsverband 
Westfa1en-Lippe. (Beitrage zur Vo1skultur in Norddeutschland 3). 235 p., talrijke ill. 

Dieter Zoller: Keramische Bodenfunde yom frUhen Mitte1alter bis zum 17. lahr
hundert im Nordo1denburger Geestgebiet (p.9-66). Hans-Georg Stephan: Zur 
Typologie und Chronologie von Keramik des 17. lahrhunderts im Oberweserraum 
(p. 67-103). Wilhelm Elling: Steinzeugtopferei in Stadtlohn und Vreden (p. 105-
174). Ernst Helmut Segschneider: Das Topferhandwerk im OsnabrUcker Land 
(p. 175-216). Helmut Muller: Das Topferhandwerk in Schermbeck und Altscherm
beck (p. 217 -230). In een afs1uitend hoofdstuk gaat Wingolj Lehnemann zeer in 
het a1gemeen in op de betekenis van het aardewerk als voorwerp van volkskundig 
onderzoek (p. 231-234). Hoewel het niet moeilijk is om zijn opvattingen te 
onderschrijven, vindt men daarvan toch zo weinig terug in de andere artike1en, dat 
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ze de bunde1 niet tot een vo1kskundige publicatie maken. Voor de geschiedenis van 
het aardewerk is hij, ook voor Nederland, natuurlijk van be1ang. - J.J.V. 

Vonk, H. Drente in grootvaders tijd. Den Haag 1975, Kruseman's uitgeversmij. 
168 p., 52 ill.;j20,-; ISBN 90-233-0317-2. 

Een opperv1akkige kennismaking met het dagelijks 1even in Drente in de vorige 
eeuw met in het bijzonder aandacht voor de traditione1e technieken, gebruiken en 
opvattingen. Zonder enige bronverme1ding. - J.J.V. 

Voort, J. P. van de. Vissers van de Noordzee. Het Nederlandse visserijbedrijf in 
geschiedenis en volksleven. Met medew. van J. van Dorp. 's-Gravenhage 1975, 
Boekencentrum. 140 p., 42 ill.; ISBN 90-239-2964-0. 

Van de Voort, die werkzaam is aan het visserijmuseum te V1aardingen, heeft zich bij 
het schrijven van dit boekje a1s doe1 geste1d, de Nederlandse beroepsvisserij op de 
Noordzee beter bekend te maken bij een groot publiek. Hiertoe behandelt hij op 
toegankelijke wijze, maar toch weI vrij summier, technische, economische en socia1e 
facetten uit het vissersbedrijf, zoa1s bijvoorbee1d toegepaste vismethoden, inkom
sten en socia1e voorzieningen in vroeger tijd, de 1eefwijze aan boord. In het 
hoofdstuk over de visserszeden (p. 104-120) worden in 't kort gebruiken beschre
yen bij het uitvaren van de vissersv100t (gebed, v1aggetjesdag, buisjesdag), gebruiken 
tijdens de visvangst (ventjagerij, koninginneharing) en zaken a1s kerkscheepjes, 
arbeidsliedjes en de visserij in spreekwoorden en gezegden. 
Het boek wordt bes10ten met een verk1arende lijst van term en en een literatuur
opgave. - J.J.-v.P. 
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