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Over de zin en onzin van definities* 

R. E. Kunzel 

De inaugurele rede van de cultureel antropoloog A. Blok bevat een aantal niet alleen 
voor antropologen stimulerende, tot discussie aanleiding gevende gedachten, reden 
genoeg om hem hier aan de orde te steller;. 
Volgens Blok bestaat er onder cultureel antropologen een wijdverbreid crisis
gevoel, ten eerste door twijfel aan de mogelijkheid van een objectieve en waarden
vrije sociale wetenschap, ten tweede door de toenemende aandacht voor de ethische 
en politieke implicaties van antropologisch onderzoek, ten derde - en dit is het 
onderwerp van Bloks rede - is het scientistische wetenschapsideaal, hoewel nog 
steeds dominant, in discussie. Onder scientisme verstaat Blok de aan de natuur
wetenschappen ontleende denk- en werkwijze volgens welke sociale verschijnselen 
verklaard kunnen worden door logische afleiding uit algemene preposities (p. 11). 
Deze stroming wordt gekenmerkt door een sterke behoefte aan generaliseren, het 
streven onveranderlijke wetmatigheden op te sporen die aan sociale verschijnselen 
ten grondslag zouden liggen en deze inzichtelijk zouden maken en verklaren. Dit 
verplicht tot het hanteren van geformaliseerde, scherp omschreven begrippen. Maar 
op wetten blijken telkens storende uitzonderingen te bestaan en begrippen als 
'staat', 'klasse', 'boer' geven aanleiding tot eindeloze discussies over definities, die 
niet bijdragen tot een beter inzicht in sociale verschijnselen en het onderzoek 
dreigen te verlammen. 
Blok zegt dat er op de vraag 'Wat is een begrip?' twee antwoorden gegeven zijn die 
beide tot een impasse leiden. Het essentialistische antwoord is dat b.v. het begrip 
'rechtspleging' een essentie is; alle vormen van rechtspleging moeten deze essentie in 
zich hebben, anders vallen ze niet onder de noemer 'rechtspleging'. Het nominalisti
sche antwoord is dat 'rechtspleging' niet meer dan een naam is, gegeven aan allerlei 
verschijnselen. Tegen beide denkwijzen zijn bezwaren naar voren gebracht, o.a. door 
Wittgenstein, die het volgende altematief bedacht. 'We zijn geneigd te den ken dat er 
iets gemeenschappelijks moet zijn in bijvoorbeeld alle spelen, en dat deze gemeen
schappelijke eigenschap de rechtvaardiging vormt voor het toepassen van de alge
mene term 'spel' op de verschillende spelen, terwijl spelen een familie vormen 
waarvan de leden een familiegelijkenis vertonen. Sommigen hebben dezelfde neus, 
anderen 'dezelfde wenkbrauwen en weer anderen dezelfde manier van lopeno Deze 
gelijkenissen overlap pen elkaar' (The Blue and Brown Books, aangehaald door Blok, 

• Naar aanleiding van Blok, Anton. Wittgenstein en Elias. Een methodische richtlijn voor de 
antrop%gie. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in 
de culturele antropologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op donderdag 24 april 
1975. Assen (1975), Van Gorcum & Compo B. V. 77 p. 



p. 21). In het voetspoor van Wittgenstein stelt Blok nu dat de strijd tussen 
antropologen b.v. over de vraag welke groepen nu weI en welke niet 'peasants' 
genoemd mogen worden zinloos is; men kan beter proberen de familiegelijkenis 
tussen sociale verschijnselen te ontdekken en ze met elkaar vergelijken om zowel de 
overeenkomsten als de verschillen te leren kennen. Op zich zelf unieke verschijnse
len, verschillende vormen van feodaliteit, van staatsvorming enz., kunnen elkaar 
belichten. 
Als onderzoekers met een meer empirische, minder strak-begripsmatige instelling 
tegenover hun object van onderzoek noemt Blok William James, C. Geertz, 
H. Blumer en vooral Norbert Elias. Elias bekritiseerde Max Webers ideaaltypen, 
omdat hij niet wilde werken met sociologische constructies die los staan van de 
sociale werkelijkheid en in feite pas door de socioloog gecreeerd worden. In zijn 
werk Ueber den Prozess der Zivilisation werkte hij niet met geformaliseerde begrip
pen, zonder daarmee echter de mogelijkheid tot het vergelijken van verwante 
verschijnselen op te geven. Bovendien heeft Elias oog voor het procesmatige 
karakter van de sociale werkelijkheid, voor verandering en beweging, terwijl de 
voorstanders van een generaliserende werkwijze juist meer - en teveel - hechtten 
aan het blijvende en onvergankelijke. 
Blok meent dat een dergelijke benaderingswijze de onderzoeker de mogelijkheid 
geeft een verschijnsel in zijn uniciteit te zien met behoud van de mogelijkheid tot 
vergelijken. 
Bloks dissertatie The Mafia of a Sicilian Village l

. is niet aIleen op het bij antropo
logen gebruikelijke veldwerk maar ook op archiefonderzoek gebaseerd. Ook deze 
rede is een blijk van de toenemende belangstelling bij cultureel antropologen voor 
de historische dimensie van sociale verschijnselen. Omgekeerd bestond en bestaat er 
in de geschiedwetenschap een tendens vraagstellingen en methoden uit de andere 
sociale wetenschappen (culturele antropologie, sociologie, psychologie, economie 
enz.) over te nemen. Sommige historici kijken wat scheef aan tegen deze ontwikke
ling, deels wellicht uit conventionalisme, deels ook uit een gerechtvaardigde angst te 
zullen verdwalen in de veelheid van theorieen en de methodologische oorlogen, 
waardoor de andere sociale wetenschappen zo vaak geteisterd lijken te worden. 
Leergierige historici krijgen soms ook geen antwoord op hun vragen. Fernand 
Braudel, de enthousiaste voorvechter van de integratie van de geschiedenis en de 
andere sociale wetenschappen bericht daarover: 'Dans une discussion recente - et 
que je trouvais une fois de plus decevante - avec en face de moi des specialistes des 
sciences sociales, 1. Chiva en souriant me conseillait, et conseillait aux historiens de 
fabriquer leur sociologie puisque les sociologues ne nous l'offrent pas toute faite. 
Ensuite, construire notre economie, notre psychologie ... Est-ce possible?,2 . 
Bloks pleidooi voor een minder strakke, meer empirische begripsvorming kan op 
historici, die gewend zijn te werken met zulke ruime, weinig omschreven begrippen 
als staat, stand, revolutie e.d., een geruststellende invloed hebben. Zijn conclusie dat 
veel algemene begrippen in de sociale wetenschappen het karakter hebben van 
attenderende begrippen (verwijzend naar de bovengenoemde familiegelijkenissen) 
komt overeen met wat F. Graus in Struktur und Geschichte, de omzichtige toe-

! A. Blok, The mafia of a Sicilian village, 1860-1960. A study of violent peasant entrepreneurs. 
Oxford 1974. 

2 F. Braudel, Ecrits sur l'histoire. Paris 1969, p. 7. 
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naderingspoging van een historicus tot het structuralisme, zegt over definities: 
' ... wie dies eben bei Definitionen in den Sozialwissenschaften die Regel ist, sie 
fUhren kaum zu mehr als zu Auseinandersetzungen urn Worte, da es ungemein 
schwierig ist, genaue Definitionen zu erarbeiten. Ertragreicher ist es, sich mit 
blossen Umschreibungen zu begnligen, die nicht durch den Anspruch belastet sind, 
die Bedeutung erschopfend zusammenzufassen, aus denen bloss die Auffassung des 
Begriffes ersichtlich sein sollte,3 . 
Ook Bloks mening over R. Cobb zal veel historici aanspreken. Blok prijst diens 
studies over groepen uit de Franse samenleving tijdens de Revolutie omdat hierin de 
dMailonderzoeken steeds tegen een grotere achtergrond geplaatst zijn en zegt dan: 
'Dit perspectief, waarin de nadruk valt op de levensloop van specifieke individuen 
als onderzoekseenheid en de ontwikkeling van meer omvattende figuraties als 
analyse-eenheid acht ik een van de meest vruchtbare uitgangspunten voor sociaal 
onderzoek. Bet is een benadering waarin beschrijving en verklaring in elkaars 
verlengde liggen, waarin feiten en theorie met elkaar verweven zijn, en 'slechts' 
beschrijving van observeerbare samenhangen omvat op grond van een bepaalde 
vraagstelling (noot 7, p. 58). 
Maar Bloks betoog bevat ook een excursie op historisch gebied die mij te denken 
gegeven heeft. Over een discussie onder Nederlandse historici over het begrip 
feodaliteit zegt hij, dat deze verzandde in een volstrekt hopeloze poging het 
wezenlijke en het onveranderlijke te vinden (bIz. 30 en de noten 52 en 68), en hij 
verwijst dan met name naar de bijdrage van Van de Kieft, De [eodaZe maatschappij 
der middeZeeuwen4

• Dit nu lijkt mij onjuist. Bet begrip 'feodaliteit', de aandui
dingen 'feodaal' en 'feodale maatschappij' hebben een lange geschiedenis door
gemaakt, niet alleen binnen het wetenschappelijk taalgebruik, maar ook daarbuiten. 
De sterkste betekenisuitbreiding ondergingen zij toen tegenstanders van het Ancien 
Regime in Frankrijk ze gingen gebruiken als verzamelnaam voor wat hun in dat 
bestel niet aanstond, daarin later door Marxisten gevolgd. Een andere vorm van 
woordwoeker yond plaats binnen de geschiedwetenschap: het feit dat Marc Bloch 
zijn befaamde synthese La societe [eodaZe noemde suggereert dat de feodaliteit in 
de door hem behandelde periode de belangrijkste, de gehele maatschappij bepalende 
institutie was, terwijl uit het boek zelf blijkt dat Bloch dat niet Yond; men zie b.v. 
wat hij schreef over de belangrijkheid van de familie in de vroege middeleeuwen. 
Deze verregaande betekenisverwijding en -vervaging is er een voorbeeld van hoe een 
term onbruikbaar dreigt te worden niet door een teveel aan discussie en een te grote 
definieerdrift, maar juist door het ontbreken van kritiek en discussie, waardoor 
bewuste en onbewuste ideologische factor en en klakkeloos taalgebruik. teveel 
ruimte kregen. Achter de verschillende verschijnselen die 'feodaal' genoemd zijn 
staat geen werkelijke familiegelijkenis meer, het eenheidsetiket belemmert het zicht 
op de verschillen, en dan is het m.L noodzakelijk om, zoals Van de Kieft gedaan 
heeft, een snoeimes ter hand te nemen. 
Soortgelijke gevallen van woordwoeker hebben zich in de volkskunde voorgedaan, 
met name rond de begrippen 'yolk', 'traditie' en 'continurteit'. Ook daarop is een 
reactie gekomen, o.a. van Bausinger, die een aantal strenge, beperkende voorwaar-

3 F. Graus, Zur Problematik der modern en Geschichtswissenscha!t. In: F. Graus, Struktur und 
Geschichte. Sigmaringen 1971 (Vortrage und Forschungen Sonderband 7), p. 9-44, 11. 

4 C. van de Kieft, De !eodale maatschappij der middeleeuwen. Bijdragen en mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden 89 (1974) p. 193-211. 



d~n opstelde, zonder welke men z.i. niet van continui'teit spreken mags. Ook hier 
geldt dat ondoordacht taalgebruik, dat bovendien zeker een ideologische lading had, 
het inzicht in sociale en culturele verschijnselen belemmerde en dat sanering daarom 
noodzakelijk was. 
Dit brengt mij tot een opmerking van meer algemene aard. Of Blok gelijk heeft 
t.o.v. de culturele antropologie en de sociologie kan ikniet beoordelen. Mijn indruk 
- die van een buitenstaander - is dat hij het heeft, mogelijk niet aileen t.a.v. deze, 
maar ook t.a.v. andere, betrekkelijk jonge sociale wetenschappen. Of hij gelijk heeft 
t.a.v. de geschiedenis en de volkskunde betwijfel ik. De sociologie, de psychologie, 
de antropologie zijn groot geworden in een tijd toen het natuurwetenschappelijk 
den ken in groot aanzien stond en mogelijk heeft de industriiHe denkwijze - het uit 
zijn op het vervaardigen van iets uniforms - deze disciplines befnvloed, vandaar dan 
wellicht die hang naar het gelijke, het wetmatige, het voorspelbare. Maar de 
geschiedenis en de volkskunde beleefden hun eerste bloei daarv66r, het zijn be ide 
wetenschappen met een sterke verzameltraditie, met oorspronkelijk weinig neiging 
tot kritische reflectie, met een weinig geformaliseerd taalgebruik. Daarom denk ik 
dat men een inzicht zoals Blok dat nu voor de culturele antropologie geformuleerd 
heeft niet zo maar naar een andere sociale wetenschap kan overbrengen. Of er in 
een tak van wetenschap meer kritische reflectie en theorievorming nodig zijn hangt 
af van de geschiedenis van dat yak, van de situatie waarin het verkeert, van het 
redelijkerwijs te verwachten rendement: of door dat meer of minder aan theorie 
meer verschijnselen beschrijf- en verklaarbaar worden. 
Er kleeft overigens nog een bezwaar aan Bloks voorstel om het spel met woorden 
wat minder met het mes op tafel te spelen; het ontkracht zijn betoog niet, maar het 
is weI iets om rekening mee te houden. Dat is het feit dat wij als we een woord 
gebruiken ons daar vaak een voorsteiling bij maken en weI een die ontleend is aan 
onze eigen ervaringswereld. En dat maakt dat wij door een historisch verschijnsel te 
benoemen met een woord dat in onze eigen tijd een bepaalde betekenis heeft ons 
van dat verschijnsel soms een anachronistische, onjuiste voorsteiling maken. Wens
kus is van mening dat dit mechanisme ons parten speelt wanneer wij spreken over 
boeren in de vroege middeleeuwen6

. 

Tot slot nog iets over de door Blok en veel andere Nederlandse antropologen en 
sociologen zozeer bewonderde Norbert Elias. Elias heeft hun de weg gewezen naar 
het inzicht dat sociale verschijnselen gegroeid zijn, dat de sociale werkelijkheid een 
proces is. Voor historici, en ook voor veel volkskundigen, kan daarin niet het 
grootste be lang van zijn werk liggen: de tijd is een dimensie waarmee ze vertrouwd 
zijn. De volkskundigen zullen hem eerder waarderen omdat hij bepaalde tradities en 
veranderingen daarin (tafelmanieren, indeling van het huis, omgang tussen de sex en) 
in een politieke, sociale en culturele samenhang geplaatst heeft. Voor de historici zal 

5 H. Bausinger, Zur Algebra der Kontinuitiit. In: Kontinuitiit? Geschichtlichkeit und Dauer als 
volkskundliches Problem. Herausgegeben von H. Bausinger und W. BrUckner. Berlin 1969, 
p.9-30. Bausingers Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Berlin und 
Darmstadt 1971, bevat kritische beschouwingen over de in de volkskunde centrale begrippen 
'Kontinuitiit', 'Gemeinschaft', 'Stamm' en 'Sitte'. 

6 R. Wenskus, 'Bauer' - Begriff und historische Wirklichkeit. In: Wort und Begriff 'Bauer'. 
Zusammenfassender Bericht Uber die Kolloquien der Kommissie fUr die Altertumskunde Mittel
und Nordeuropas. Herausgegeben von R. Wenskus, H. Jankuhn und K. Grinda. G6ttingen 1975 
(Abh. der Akademie der Wissenschaften in G6ttingen, Phil.-hist. KI. III, 89) p. 11-28. 
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in de toekomst mogelijk zijn poging psychoanalytische begrippen bruikbaar te 
maken voor historisch onderzoek het belangrijkst blijken te zijn, het feit dat hij de 
mogelijkheid onder ogen gezien heeft dat de inhouden van Ueber-Ich, Ich en Es 
door de tijd heen niet constant zijn, dat de mens, evenals de grotere en kleinere 
verbanden waarin hij leeft, verandert. 
Deze verschillen in waardering voor een figuur als Elias wijzen m.i. in dezelfde 
richting als wat ik hierboven zei over de geldigheid van Bloks methodische richtlijn 
buiten het gebied van de culturele antropologie. Bij toenemend contact zullen de 
beoefenaars van verschillende sociale wetenschappen niet aileen overeenkomsten in 
aanpak en belangstelling maar ook verschillen ontdekken, verschillen die in belang
rijke mate bepaald zijn door de verschillende voorgeschiedenissen. Men zal daarmee, 
als men met elkaar praat, rekening moeten houden. 



Overige besprekingen 

Angermann, Gertrud. Engel an Ravensbergischen Bauernhiiusern, Ein Beitrag zum 
Wandel des Dekors vom 18. bis 20. Jahrhundert. Munster 1974, Selbstverlag der 
Vo1kskundlichen Kommission des Landschaftsverbandes Westfa1en-Lippe. (Beitriige 
zur Vo1kskultur in Nordwestdeutsch1and, Heft 2).139 p., 62 afb., waarvan 1 krt. en 
3 diagrammen. Te verkrijgen bij de Volkskundliche Kommission des Landschafts
verbandes Westfalen-Lippe, D-44 MunsterjWestf., Domplatz 23. 

Over de enge1en als deurversiering van boerenhuizen in Ravensberg is tweemaa1 
geschreven. Langewiesche ziet er in 1935 een herinnering in aan de oudgermaanse 
god Heimdall, Borchers geeft er in 1970 een summiere beschrijving van in zijn boek 
over vo1kskunst in Westfalen, zonder een verdere poging tot verk1aring. Gertrud 
Angermann heeft voor haar studie alle afbeeldingen gei"nventariseerd, archiefonder
zoek verricht naar de boeren, timmer1ui en schrijnwerkers die bij de bouw van de 
betreffende boerderijen betrokken zijn geweest, een vergelijking gemaakt met 
vroegere afbeeldingen van engelen om de herkomst vast te stellen, een verklaring 
gezocht in de economische en culture Ie situatie voor de opkomst en het weer in 
onbruik raken, en tens10tte een onderzoek ingeste1d naar de waarde die de huidige 
bewoners eraan toekennen. Het oudste gegeven is van 1789; het gebruik bereikt zijn 
hoogtepunt in de eerste he1ft van de 1ge eeuw en verdwijnt snel na 1850. De 
verspreiding beperkt zich tot een groot dee1 van het graafschap Ravensberg. De 
grenzen van de verspreiding blijken te worden gesteld ten dele door geografische 
factoren (het Teutoburger woud is een duidelijke barriere), ten dele door politieke, 
ten dele door economische; de drie factoren die in deze periode het gebied tot een 
cu1ture1e eenheid maakten en de verwantschapsrelaties tussen de boerenfamilies 
bepaa1den. De opkomst van het gebruik gaat samen met de economische op1eving 
en het daarmee samenhangend gestegen zelfbewustzijn van de boeren aan het eind 
van de achttiende eeuw. De economische opleving weerspiegelt zich onder meer in 
de grote bevo1kingsaanwas, de bouw van nieuwe boerderijen, en de opmerkelijke 
toename van het aantal timmerlui en schrijnwerkers. Schrijfster stelt de invloed 
van een bepaa1de timmerman vast en maakt aannemelijk dat de engelen (en 
1eeuwen) als wapendragers in de burgerlijk-adellijke sfeer (waarin ze weer terecht 
zijn gekomen via de renaissancistische putti uit de antieke cultuur) hem op het idee 
gebracht hebben. Door de boeren die ze a1s deurversiering lieten aanbrengen werden 
ze vereenze1vigd met christelijke engelen, zoals enerzijds blijkt uit de inhoud van de 
opschriften die door de engelen geflankeerd worden en anderzijds uit het voor
komen van deze1fde enge1en onder andere op een kerkpaneel. Ook de meeste 
attributen van de enge1en, die ze in een afzonderlijk hoofdstuk behandelt, verwijz.en 
enerzijds naar een antieke herkomst en anderzijds naar een christelijke inhoud. 
Opmerkelijk is het typsiche eigen karakter van deze cultuur los van een opkomend 
k1assicisme in destad, waarin voor dit soort versieringen geen p1aats was. Het 
gebruik verdwijnt, a1s zovee1 cultuurverschijnselen uit deze sfeer, met de opkomst 
van de industrie. De boeren komen sociaa1 gezien in de minderheid en richten zich 
meer en meer op de stedelijke cultuur. De wederop1eving in de twintigste eeuw, 
tenslotte, die vooral in de restauratieve sfeer ligt, en waarbij behalve de bezitters ook 
stedelingen en ambtelijke instanties betrokken zijn, geeft de afbeeldingen een 
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andere functie, waarvan de associatie met de god Heimdall in de jaren' dertig een 
voorbeeld is. 
Voar een N ederlandse lezer ligt de betekenis van de stu die niet in het behandelde 
verschijnsel, daarvoor is de verspreiding te beperkt, maar in de voorbeeldige wijze 
waarop het behandeld is. Dat geldt zowel voor het onderzoek zelf, als voor de 
genuanceerde probleemstelling, die het tot een model voor een behandeling van een 
onderwerp uit de sfeer van de volkii,kunst maken. Na haar voortreffelijke boek over 
het poeziealbum kon men dat van Gertrud Angermann ook verwachten. - J.J.V. 

Bauer, Veit Harold. Das Antonius-Feuer in Kunst und Medizin. Berlin, Heidelberg, 
New York 1973, Springer-Verlag. (Sitzungsbericht der Heidelberger Akad.d.Wiss., 
Math.-naturwiss. Kl., Suppl. z. Jg. 1973.). 130 P., 61 afb., waarvan 9 in kleuren
druk; f. 62.50; ISBN 3 54006593 8 en 0 387 06593 8. 

Op Griinewalds Verzoeking van de H. Antonius komt een met zweren overdekte 
man voor, in wie men een verbeelding van het Antoniusvuur heeft willen zien, een 
ziekte waartegen in de zestiende eeuw de hulp van St. Antonius werd ingeroepen. 
Bij het zoeken naar parallellen, die deze veronderstelling zouden moeten onder
steunen, meent Bauer een dergelijke voorstelling te hebben gevonden op het 
middenpaneel van Het Laatste Oordeel (Wenen) van Jeroen Bosch. 
Tussen vele andere duivelen en verdoemden is daar een met zweren overdekte duivel 
doende met het roosteren van een man aan een spit. 
Zowel aan de duivel als aan de man herkent hij verschillende symptomen van 
ergotismus gangraenosus, het gevolg van een moederkorenvergiftiging, naar zijn 
mening de belangrijkste ziekte die achter de naam Antoniusvuur schuilgaat. Deze 
vergiftiging veroorzaakte, na een periode van loomheid en gevoelloosheid, branden
de pijnen (waarop Bosch met het roosteren aan het spit zinspeelt), die werden 
afgewisseld door een gevoel van bevriezing, en ze leidde tens lotte tot het afsterven 
van ledematen. De sporen van die laatste fase vindt Bauer, in het voetspoor van 
Cutler en Lederer, terug in de verminkte bedelaars en afgehakte ledematen, die 
bijvoorbeeld op de Verzoeking van de H. Antonius (Lissabon) voorkomen, maar die 
men ook elders in het werk van Bosch en zijn tijdgenoten (Breugel) aantreft. Met 
deze veronderstelling geeft hij aan hun aanwezigheid een andere inhoud dan 
bijvoorbeeld Vogt, die ze voor leprozen houdt, of vooral Bax, die er gestrafte 
misdadigers in ziet; am haar aannemelijk te maken, gaat hij uitvoerig in op de 
geschiedenis van de ziekte en op de rol van de St. Antonius-orde in de bestrijding 
ervan. Dat er verband bestond tussen het eten van moederkoren en sommige van 
tijd tot tijd massaal optredende epidemieen, werd pas in de loop van de zeventiende 
eeuw onderkend. 
Hoe groot de ellen de was die die epidemieen brachten, blijkt uit de berichten van 
tijdgenoten, waarvan Bauer een aantal in een afzonderlijk hoofdstuk citeert. De 
mens en die ermee werden geconfronteerd, zonder de oorzaak te begrijpen, zochten 
steun bij hun heiligen, onder wie St. Antonius de belangrijkste werd. Na de 
oprichting van de St. Antonius-orde aan het eind van de elfde eeuw, werden overal 
in West-Europa hospitalen gesticht waarin de slachtoffers van het Antoniusvuur 
verzorging konden vinden. Die verzorging bestond in eerste aanleg uit een behande
ling met plantaardige middelen, waarop naar de mening van Bauer onder meer op 
Bosch' Verzoeking van de H. Antonius in Madrid wordt gezinspeeld. Tenslotte 
moest men echter in veel gevallen overgaan tot amputatie van de door gangreen 



aangetaste ledematen. Bauer meent dergelijke slachtoffers op de afbeeldingen te 
kunnen herkennen aan het karakter van die amputaties en aan het verband dat 
gelegd wordt met St. Antonius. Dat ze in zo groten getale in het werk van Bosch 
voorkomen bewijst hoe vertrouwd hij met de ziekte was en welk een centrale plaats 
ze in het leven van de mensen moet hebben ingenomen. Pas toen de oorzaak 
ontdekt was, kon de grondslag gelegd worden voor haar bestrijding. 
Dank zij een verscherpt toezicht op de kwaliteit van het graan, verbeterde land
bouwmethoden en de opkomst van de aardappel, die de eenzijdigheid van het dieet 
van de armen enigszins doorbrak, verdween ze tenslotte. 
Meer dan aan zijn ideeen, die in grote lijnen een uitwerking zijn van ideeen van 
anderen, ontleent het boek zijn waarde aan de poging om een iconografisch detail 
van ogenschijnlijk geringe betekenis in een ruimer cultuurhistorisch verband te 
plaatsen. Dat het daarbij niet in alle details overtuigt, is van ondergeschikt belang. 
Het is, dank zij een subsidie van Sandoz AG te Bazel, die een belangrijk aandeel 
heeft gehad in het onderzoek naar de in het moederkoren voorkomende alkaloi"den, 
onwaarschijnlijk fraai uitgegeven. - J.J. Voskuil. 

Baumeier, Stefan. Das Burgerhaus in Warendorf, Ein volkskundlicher Beitrag zur 
Geschichte des Profanbaus in Westfalen. MUnster 1974, Verlag Aschendorf. (Schrif
ten der Volkskundlichen Kommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 
Bd. 22 und Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt und des Kreises 
Warendorf, Bd. 6) XXVI, 242 P., 236 afb., 3 krt.; DM 74.-; ISBN 3 402 05661 5. 

In 1967 en 1968 onderzocht Baumeier aIle gebouwen in de stadskern van Waren
dorf, terwijl hij daarnaast bovendien, ter aanvulling van zijn gegevens, een uitvoerig 
archiefonderzoek verrichtte. De keuze viel op Warendorf omdat dat betrekkelijk 
gaaf gebleven was, en omdat het een grote varia tie in huistypen vertoonde, wat wees 
op een typisch stedelijke, pluriforme samenstelling van de bevolking. Bovendien is 
deze rijkdom aan huistypen een afspiegeling van verschillende cultuurinvloeden, 
enerzijds uit Nederland, Vlaanderen en het gebied aan de Nederrijn, anderzijds uit 
midden- en Zuid-Duitsland. In dat laatste opzicht onderscheidt Warendorf zich, met 
het nabijgelegen MUnster, Minden en OsnabrUck, van andere steden in Westfalen. 
Op grond van zijn onderzoek schetst hij de ontwikkeling van de verschillende 
huistypen van de 16e tot de 1ge eeuw, waarbij hij uitgaat van de ruimtelijke 
indeling, naar het voorbeeld van J. Schepers, Westfalen in der Geschichte des 
nord-westdeutschen Burger- und Bauernhaus (1965). Bovendien behandelt hij in 
een aantal afzonderlijke hoofdstukken de geschiedenis van de keuken, de haard, de 
schoorsteen en de verwarmde woonruimte, van de wanden en van het dak, die in 
vele opzichten een eigen, zelfstandige ontwikkeling vertonen. En tenslotte voegt hij 
uitvoerige bijlagen toe met uittrekse1s uit de verordeningen met betrekking tot de 
brand weer, de schoorsteenvegers, de bouw, de straten, stilletjes en varkensstallen, 
de bouwvakkers, en de steenbakkerij. Hoewel hij, in het bijzonder bij de bespreking 
van de huistypen, verschiIlende malen conc1usies trekt met betrekking tot de sociale 
positie van de bewoners en de cultuurinvloeden van elders, is er van een inpassing in 
de sociale en economische geschiedenis toch nauwelijks sprake, laat staan van het 
aanvoeren van cultuurhistorische parallellen. am die reden lijkt mij de suggestie die 
van de ondertite1 uitgaat niet juist. Het boek geeft een huisgeschiedenis, op de wijze 
waarop dat in Nederland door Meischke en Zantkuijl is gebeurd- Met deze 
vergelijking is tevens de kwaliteit aangegeven. - J.J.V. 
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Beckmann, Bjarne. Von Miiusen und Menschen. Die hoch- und spiitmittelalterlichen 
Miiusesagen mit Kommentar und Anmerkungen. Mit drei Anhiingen. 222 p., 
17 afb.; SFr. 39.- (te bestellen bij de auteur: Zelgweg 2, CH-3047 Bremgarten bei 
Bern, Zwitserland) 

In 1972 verscheen van Beckmann Die Maus im Altertum. Vorbereitende Unter
suchungen zu einer Herausgabe der hochmittelalterlichen Miiusesagen waarin hij tot 
de conclusie kwam dat het motief van de mensenetende muizen, het centrale thema 
van zijn studie, ontstaan moet zijn in het vroegere Palestina en Syrie. Het treedt 
voor het eerst op in verb and met de Perzische christenvervolgingen in de vijfde 
eeuw. In Von Miiusen und Menschen laat hij zien dat het muismotief via directe 
contacten met het Middenoosten, via romeinse geschiedschrijvers en via Cassio
dorus' kerkgeschiedenis naar Europa gekomen is. Tijdens de middeleeuwen is het 
bekend in Duitsland, Engeland, Italie en Polen. Voorts tracht Beckmann nauw
keurig de bronnen van de verschillende versies en hun onderlinge afhankelijkheid te 
bepalen en schetst hij de historische ontwikkeling van het muismotief. In de oudste 
varianten komt het voor als straf voor zeer zware misdaden: heiligschennis, moord 
op bloedverwanten, het massaal vermoorden van hongerende mensen; sinds de 
veertiende eeuw dient het ook als beproeving van heiligen. Grote bekendhrid he eft 
het gekregen door de Hattoversie met de Muizentoren in de Rijn bij Bingen. 
Het negentiende- en twintigste-eeuwse sagenmateriaal gaat terug op deze versie. 
Beckmann probeert tenslotte de verschillende versies telkens te plaatsen in hun tijd. 
Hij besteedt dan ook veel aandacht aan de biografie van de auteurs, de heiligen
verering en de politiek van kerk en staat. Zo gelukt het hem verscheidene keren om 
de actuele, polemische functie van het muismotief op te sporen: in de kroniek van 
Thietmar von Merseburg fungeert het als waarschuwing aan het adres van 
Heinrich.1I om zijn tamelijk gewelddadige kerkpolitiek te matigen; in de Hattoversie 
is het gericht tegen het verraad van overloper Siegfried II. 
De enige Nederlandse versie is verbonden met het Uilenkasteel te Alfen in Noord
brabant (loze! Cornelissen, De muizen en ratten in de folklore. Antwerpen 1923. 
p. 62-63). Het opvallende van deze versie is dat de muizen als leger het kasteel 
overvallen. Dat doet denken aan de oudste poolse versie uit de twaalfde eeuw 
waarin de muizen eveneens als geregeld leger optreden. Beckmann acht een gene
tische samenhang niet uitgesloten omdat de echtgenote van de Poolse koning 
Boleslaw III, de held van de Poolse kroniek waarin het muismotief voorkomt, 
afkomstig was van het hertogdom Berg niet ver van Noordbrabant. - A.J. Dekker. 

Blacking, John. How musical is man? Seattle-London 1973, University of Washing
ton Press (The John Danz Lectures). xii, 116 p. + 12 p. ill., 12 fig., 24 nvb.; 
ISBN 0 295 95218 O. 

Het boek bevat veel interessant materiaal uit de westerse cultuur en uit die der 
Venda's, een negerstam in Zuid-Afrika, aan de hand waarvan de schrijver de 
titelvraag tracht te beantwoorden. Grondslag is de idee dat muziek vooral een 
menselijke activiteit is en niet los daarvan gezien mag worden. Het boek is verdeeld 
in vier hoofdstukken waarvan de titels illustratief zijn voor de speelse stijl van de 
schrijver: Humanly organized sound; Music in society and culture; Culture and 
society in music; Soundly organized humanity. Via nogal ingewikkelde, niet steeds 
logische redeneringen, waarbij schrijver en lezer tegengewerkt worden door een wat 



dubbelzinnige terminologie, komt Blacking tot de volgende conclusies: 
1. Er is een hecht structureel verb and tussen functie, inhoud en vorm van muziek. 
2. am fundamentele principes te vinden die de verschijningsvorm van muziek 
bernvloeden, moeten we kijken naar de sociale situatie waarin ze worden toegepast 
en waarop ze betrekking hebben, en niet stH blijven staan bij de culturele conventies 
in een bepaalde tijd in een bepaalde maatschappij. 
3. Ret op de juiste manier bestuderen van muziek moet kunnen leiden tot meer 
kennis over menselijke interactie in het algemeen. 
Ondanks deze op zichzelf triviale conclusies weet Blacking door zijn onorthodoxe 
benaderingswijze de aandacht te boeien. - R. Evertse. 

Blok, Anton. The-Bokkerijders bands, 1726-1776. Preliminary notes on brigandage 
in the southern Netherlands. Amsterdam 1975, Anthropological-Sociological Centre 
of the University of Amsterdam (Keizersgracht 397). (Papers on European and 
Mediterrenean Societies, nr. 2). 44 p., 1 krt., gestencild. 

Ret merendeel van de tot nu toe verschenen litteratuur over de bokkerijders - de 
roversbenden die in de 18e eeuw in het zuiden van Limburg opereerden - is 
anecdotisch en geeft daardoor een buitengewoon verwarrend beeld van de werke
lijkheid. Voorzover verklaringen worden gegeven voor hun optreden, wordt vagelijk 
verband gelegd met de explosieve bevolkingsgroei, de werkeloosheid, de groeiende 
tegenstellingen tussen rijk en arm, het ontbreken van een sterk centraal gezag en de 
vele oorlogen met rondtrekkende groepjes plunderende soldaten. 
In de hier besproken inleidende studie probeert Blok te bepalen welk gewicht aan 
deze verschillende factoren moet worden toegekend, door na te gaan uit welke 
sociale groepen en uit welke plaatsen de bendeleden werden gerecruteerd. Rij stelt 
vast dat het vooral handwerkslieden (in het bijzonder vilders en smeden), reizende 
kooplieden en in een later stadium vertegenwoordigers van de adel waren, en dat de 
plaatsen waarin het smidsgilde zijn led en had ook de meeste bokkerijders leverden. 
Kenmerkend voor de bokkerijders is bovendien dat ze opereerden onder de dek
mantel van hun beroep en Blok zet uiteen welke voordelen die beroepen hun in dit 
geval boden, enerzijds door het gildestelsel, dat een sociaal aanvaard netwerk van 
contacten bood, anderzijds door de kennis die vooral de reizende gezellen van de 
streek en hun bewoners hadden, en het alibi dat hun beroep hun verschafte voor 
een aanwezigheid buiten hun woonplaats. Dat zich in deze periode uit dit milieu 
zulke omvangrijke roversbenden vormden, verklaart hij uit een complex van sociale 
en economische factoren en uit de specifieke opvattingen over geweld en eigendom 
als gevolg van het ontbreken van een sterk centraal gezag. Ais belangrijkste factoren 
noemt hij de sociale beperkingen waaraan de vilders op grond van hun beroep 
onderworpen waren, de frustratie van de adel ten gevolge van de toenemende 
centralisering, de opkomende industrialisatie, de proletarisering van de kleine 
boeren, het einde van de oorlog en van de veepest, die vooral voor de genoemde 
handwerkslieden, in tegenstelling tot de gezeten boeren, een economische terugslag 
betekenden. Roewel dit voor een deel veronderstellingen zijn die nog nader moeten 
worden uitgewerkt, is de manier waarop hij de feiten die eraan ten grondslag liggen 
combineert, verhelderend. Ze is bovendien inspirerend omdat ze weer nieuwe 
vragen oproept die de weg wijzen naar verder onderzoek. 
Een aantal vragen stelt hij zelf. Er kunnen nog andere aan worden toegevoegd. Zo 

Literatuur: boeken 33 



zou het voor een waardering van de verhalen die over de bokkerijders in omloop 
waren van belang zijn om te weten in hoeverre de keuze van de slachtoffers bepaald 
werd door sociaal ressentiment. 
Zocht men, zoals hij suggereert, vooral de boeren en kerken uit omdat ze betrek
kelijk weerloos waren en moet de wreedheid waarmee men van be ide kanten optrad 
aileen verklaard worden uit de opvattingen die men daarover in die tijd had? Of zag 
men de boeren en de kerk als de belangrijkste en meest gehate vertegenwoordigers 
van de andere klasse? In dat laatste geval krijgt de vereenzelviging van de bokke
rijders met de duivel een sociale dimensie erbij, te vergelijken met de voorbeelden 
van beschuldiging van toverij als politiek wapen in de 16e en 17e eeuw. Met een 
dergelijke vraag is tevens aangegeven van hoeveel belang een benadering als deze ook 
voor andere cultuurverschijnselen, zoals bijvoorbeeld het geloof, is. Men kan alleen 
maar wensen dat Blok de gelegenheid vindt om zijn onderzoek ook op deze punten 
nog verder uit te breiden. - J.J.V. 

Brakel, J.P. van. Katwijkse knip-sels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van 
de beide Katwijken. Katwijk 1974, Genootschap 'Oud-Katwijk'. 144 p., ca. 130 
foto's;f 16.-. 

Katwijkse knip-sels - in deze titel wordt een woordspeling gemaakt op de Kat
wijkse knip, een koekje dat bij verscheidene gelegenheden gegeten werd - is de 
tweede uitgave van het Genootschap 'Oud-Katwijk'. In korte stukjes tekst over 
instellingen, personen, situaties en werk, die aangevu1d zijn met talrijke foto's, 
wordt geprobeerd een bee1d te schetsen van het 1even in Katwijk zoa1s het vroeger, 
in hoofdzaak rond de eeuwwisseling, was. De bronnen worden globaa1 achter in het 
boek verme1d. - J.J.-v.P. 

Buss, Reinhard J. The Klabautermann of the northern seas. An analysis of the 
protective spirit of ships and sailors in the context of popular belief, christian 
legend and Indo-European mythology. Berkeley, Los Angeles, London 1973, 
University of California Press. (Folklore Studies 25). 138 p.; $ 5,-; 
ISBN 0 520 09399 2. 

Uit de tite1 van het in 1931 verschenen artike1 van Oskar Loorits: Der norddeutsche 
Klabautermann im Ostbaltikum zou men kunnen opmaken dat de herkomst van de 
Klabauterman in dit gebied voor hem geen prob1eem was. Tegen het eind van zijn 
artikel dat ca. 90 klabautermanverhalen bevat toont hij zich wat minder zeker. WeI 
waagt hij het nog om op grand van de benamingen, de verhaa1motieven en andere 
uit Duits1and afkomstige motieven een negentiende-eeuwse bei"nv10eding door de 
voormalige Noordduitse hanzesteden aan te nemen, maar daamaast wil hij rekening 
houden met een vroegere Hoilandse invloed. Hij wijsthierbij op de dominerende 
Hollandse 00stzeehande1 in de zeventiende en achttiende eeuw, verder op wat vage 
reminiscenties aan Hoiland in Estische volksliederen. Of de Hollandse invloed de 
Duitse uitsluit en zo niet, welke e1ementen dan aan de Hoilandse respectievelijk 
Duitse inv10ed toegeschreven moeten worden, daarover laat hij zich niet uit. Hij 
meent dat voor de beantwoording van deze vragen vo1kskundig en taa1kundig 
materiaal alleen niet toereikend is, maar dat de geschiedenis van handel en scheep
vaart in het oostzeegebied erbij betrokken moet worden om te bepalen wie in het 
verspreidingspraces een rol gespeeld kunnen hebben. Sinds Loorits' artike1 zijn geen 



nieuwe suggesties aangaande oorsprong en verspreiding van de Klabauterman ge
daan. In zijn omvangrijke studie uit 1971 over de V1iegende Hollander en de 
K1abauterman staat He1ge Gerndt tamelijk sceptisch tegenover de mogelijkheid deze 
vragen in het geva1 van de Klabauterman ooit te kunnen beantwoorden. De studie 
van Buss is dan ook de eerste consequente poging het verspreidingsproces te 
reconstrueren. Ze is de uitwerking van Loorits' suggestie betreffende de Hollandse 
inv1oed. Loorits' raad om ook de gescl)iedenis van handel en scheepvaart erbij te 
betrekken heeft hij niet opgevo1gd. Hij baseert zich vrijwel uits1uitend op het 
sagenmateriaa1 dat tussen 1821 en ca. 1940 is opgetekend en naast twee flinke 
verzamelingen van Loorits voor het Baltische gebied en Wossidlo voor Mecklenburg 
in be1angrijke mate bestaat uit verspreide gegevens in de diverse regionale sagen
bundels. Het vertoont de gebruikelijke tekortkomingen waarvan de belangrijkste 
weI is dat er voor het noordzeegebied geen verzameling is die qua omvang en 
kwaliteit met die van Loorits en Wossidlo vergeleken kan worden. 
Ongeveer de helft van de studie is gewijd aan een beschouwing van de verschillende 
benamingen van de Klabauterman en aan een typologie waarin Buss de verhaal
motieven in verschillende rubrieken onderbrengt: de legendarische oorsprong van de 
Klabauterman, de wijze waarop hij op het schip komt, zijn uiterlijk, zijn gedrag, 
karakter en activiteiten en tenslotte de wijze waarop hij het schip weer verlaat. Per 
rubriek worden de motieven met bronvermelding gerangschikt naar de drie gebieden 
waarin Buss het verspreidingsgebied van de K1abauterman verdeelt: het noordzee
gebied, het Duitse en het Baltische (Estland en Lijfland) oostzeegebied. De typolo
gie geeft een nuttig overzicht van voorkomen en frequentie van de verschillende 
motieven in de drie gebieden en vormt de basis van Buss' verspreidingstheorie die 
in de rest van zijn studie nader uitgewerkt wordt. 
Er vanuit gaande dat onder zeelieden een universele behoefte aan bovennatuurlijke 
bescherming bestaat ziet Buss als directe aanleiding voor het onstaan van de 
Klabauterman de merkwaardige geluiden, lichtverschijnselen en ervaringen waarmee 
zeelieden geconfronteerd worden en de noties die deze mens en had den over huis- en 
aardgeesten, met name de kabouter en de puck. Hieruit resulteerde tenslotte de 
Klabauterman die de zeelieden tegen ongeluk moest beschermen. Hij moet aan het 
begin van de achttiende eeuw ontstaan zijn in het Duitse en Nederlandse noordzee
gebied. Tegen het midden van de achttiende eeuw heeft hij zich als gevolg van de 
bloeiende Hollandse oostzeehandel naar de Duitse en Baltische oostzeegebieden 
uitgebreid waar hij zich met loka1e tradities vermengde. Sinds de tweede he1ft van 
de negentiende eeuw vermindert het ge100f in de K1abauterman, fabu1aten en 
antisagen duiken op, spokerij- en duivelmotieven treden mef'r op de voorgrond en 
tens lotte in de twintigste eeuw 1eeft hij voort a1s kinderschrik en in de belletrie. In 
het 1aatste hoofdstuk probeert Buss enig verband te 1eggen tussen de Klabauterman 
en de goddelijke tweelingen in verschillende Indo-europese mythologieen die als 
beschermgeest van de zeelieden fungeerden, en enkele christelijke heiligen. Ik zal 
hier aIleen op de verspreidingstheorie nader ingaan. Tussen de verschillende door 
Buss onderscheiden gebieden bestaan telkens bepaalde motiefovereenkomsten. De 
motieven die het noordzeegebied en het Baltische gebied met elkaar gemeen hebben 
en in het tussenliggende Duitse gebied niet voorkomen spelen in deze theorie een 
kardinale rol omdat zij er op zouden kunnen wijzen dat de Klabauterman vanuit het 
noordzeegebied via de Hollandse scheepvaart direct naar de Baltische gebieden 
gebracht is. Die overeenkomsten betreffen de benaming van de Klabauterman, het 
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motief van het afluisteren van de conversatie tussen de scheepsgeesten van twee 
schepen en het ontbreken van het aIleen in het Duitse oostzeegebied voorkomende 
motief dat de Klabauterman de ziel is van een dode. Geen van deze overeenkomsten 
levert m.i. een bewijs of zelfs maar een aanwijzing voor de juistheid van deze theorie 
op. 
De namen van de Klabauterman waar Buss een apart hoofdstuk aan wijdt (p. 11-18) 
vormen een belangrijke schakel in 2"ijn theorie. Het probleem bij deze ruim twintig 
verschiIlende namen is dat de etymologie en hun onderlinge verhouding niet 
duidelijk zijn. Over de etymologie van de 'naam Klabauterman b.v. hebben o.a. 
Hildebrand, Schroder en Kluge nogal verschiIlende meningen, terwijl over andere 
benamingen nog nauwelijks meningen bestaan. Het is dan ook een hachelijke zaak 
om uit de spreiding van deze min of meer op elkaar lijkende namen een versprei
dingsproces te reconstrueren. De overeenkomstige namen zijn: Klaboterman, 
Kabouterman, Klabberman in Nederland en Belgie, Klaboterman in een gebied bij 
Hamburg en Klaboterman, Klabouterman, Klaperman in het Baltische gebied. 
Hierbij moet men weI bedenken dat deze namen in Nederland en Belgie aIleen ter 
aanduiding van de aardgeest bekend zijn. Een scheepsgeest met een dergelijke naam 
is hier nooit opgetekend. Verder staan de drie namen in het Baltische gebied niet 
aIleen, maar men treft daamaast aan: Klabauterman en Klabaterman, die ook in het 
aangrenzende Duitse gebied voorkomen, verder Kalfaterman, Klobborman, 
Kloboterman, Klapoterman, Polderman, Polterman, Kuterman, Goterman, Toper
man en nog enkele varianten. De populairste benamingen zijn echter Boterman, 
Poterman op de eilanden Hiiumaa en Saarema, Puterman op Kihnu en Hiiumaa en 
Potterman, Botterman op Kihnu en in Lijfland. Buss neemt nu bij de eerste 
gemeenschappelijke naam Klaboterman eenvoudig aan dat de populaire Baltische 
namen teruggaan op Boterman en dat Boterman afgeleid is van de Klaboterman bij 
Hamburg en de Nederlands-Belgische Klaboterman. Hij probeert deze ontwikkeling 
op geen enkele manier taalkundig aannemelijk te maken. Zij past weI in zijn theorie 
maar vormt er geen bewijs v~~r. Andere mogelijkheden worden niet bekeken. Met 
name blijft de vraag open of Klaboterman, Klabotterman niet afgeleid kunnen zijn 
van de Klabauterman of Klabatermann (uitgesproken als Klabaotermann), van het 
aangrenzende Duitse gebied. 
Ook de tweede naamsovereenkomst is niet overtuigend. In de Baltische Klaperman 
die eenmaal genoteerd is zouden we een verre nazaat van de Belgische Klabberman, 
een aardgeest, moeten zien. Weer ontbreekt iedere poging dit taalkundig of anders
zins aannemelijk te maken en worden andere mogelijkheden niet in overweging 
genomen. Klaperman zou b.v. afgeleid kunnen zijn van klaperdan, d.i. een klep
perend geluid maken wat de Baltische Klabauterman regelmatig doet, ook in het 
desbetreffende verhaal. 
De derde naamsovereenkomst leidt ook tot niets: 'The expression Klabouterman of 
the Baltic States also suggests an affinity to the popular kabouterman found on 
land in the Low Countries.' (p. 17) Buss doelt kennelijk op de ou-klank in beide 
namen. Maar in Lijfland waar de Klabouterman een enkele maal is genoteerd, is de 
ou-klank algemeen bekend en kent men naast Klabouterman o.a. ook Klabauter
man, Klabaterman, Klabotterman en Klapoterman. In dit verband vind ik de naam 
Klabouterman te weinig 0pvallend om er een aanwijzing voor directe invloed van 
onze kabouter in te zien. 
De tweede pijler van zijn theorie is het motief dat iemand de scheepsgeesten van 
twee schepen met elkaar hoort praten over de toe stand van het schip, de gevaren die 



het bedreigen. Van dit motief zegt hij: ' ... the distribution was limited to widely 
seperated areas, that is, the North Sea and the Baltic States, and presupposes a 
direct link between these regions.' (p. 81) Buss ziet hier echter over het hoofd dat 
hetzelfde motief ook voor Rugen in het Duitse oostzeegebied is genoteerd (vgl. 
R. Baier, Beitriige von der Insel Rugen in: Zschr.f.dtsch.Mythologie und Sitten
kunde 2 (1855),142). Buss kende dit verhaal overigens weI (vgl. p. 54). De derde 
overeenkomst is een negatieve. In het Duitse oostzeegebied gelooft men dat de 
Klabauterman de ziel is van een do de die in een boom is overgegaan, b.v. als iemand 
onder een boom is begraven, zich aan een boom heeft opgehangen of ter genezing 
van zijn kwalen door het gat van een boom is gekropen. Het schip dat hout van zo'n 
boom bevat, heeft een Klabauterman aan boord. Dit motief komt in de beide 
andere gebieden niet voor. Buss conc1udeert hieruit dat de Klabauterman niet in het 
Duitse oostzeegebied kan zijn ontstaan en zich van daaruit kan hebben verspreid 
omdat we dit motief dan weI in de andere gebieden hadden aangetroffen. Deze 
conchlsie lijkt mij wat voorbarig. Er zijn nog andere mogelijkheden. 
Ais we zoals Buss er vanuit gaan dat de expansie van de Klabauterman in een 
bepaalde periode heeft plaatsgevonden dan kunnen zich na die ex?ansie best nog 
regionale motieven aan de Klabauterman hebben gehecht. We hebben immers niet 
te maken met een enkel verhaal bestaande uit een motief of een aantal met elkaar 
samenhangende motieven, maar met een aantal verhalen rond verschillende motie
yen die ieder een eigen ontwikkeling kunnen hebben. Buss ziet de mogelijkheid van 
latere regionale ontwikkelingen weI, maar houdt er in dit geval, waar zij een gevaar 
vormt voor zijn theorie, geen rekening mee. Maar ook als we aannemen dat dit 
motief al voor de expansie in het Klabautermancomplex aanwezig was dan blijft het 
mogelijk dat het tijdens de expansie om de een of andere reden in de andere 
gebieden niet aansloeg. Uit de typologie blijkt duidelijk hoezeer de Klabauterman in 
de verschillende gebieden zich met lokale motieven verbonden heeft. 
In het Baltische gebied gelooft men b.v. dat de Klabauterman ontstaat uit de eerste 
houtspaander bij de bouw van het schip. Dit motief kent men ook voor het 
ontstaan van huisgeesten. In het noordzeegebied is een dergelijke verklaring niet 
genoteerd. Dat hieruit als het ware via een aftreksom zou blijken dat de Klabauter
man in dit gebied is ontstaan, is wat al te optimistisch gedacht. 
Naast deze drie overeenkomsten die in zijn beschouwingen de hoofdrol spelen ziet 
Buss in het materiaal nog vele malen aanwijzingen voor de juistheid van zijn theorie. 
Al die feiten zouden ook in andere theorieen passen. Ik ga er niet verder op in. 
Buss is in het algemeen te snel geneigd zijn theorie bevestigd te zien. De aard van 
zijn materiaal geeft hem daartoe toch weinig aanleiding. Het bestaat vrijwel uitslui
tend uit sagen. De conc1usies die hij hieruit trekt worden niet in verband gebracht 
met de geschiedenis van het oostzeegebied, met name van handel en scheepvaart in 
dit gebied. WeI wijst hij incident eel op een losstaand gegeven van dien aard, maar dat 
kan niet het gevoel wegnemen dat zijn conc1usies in de lucht blijven hangen. Dat 
gevoel wordt nog versterkt doordat Buss geen duidelijk overzicht geeft van de 
Skandinavische en Finse verhalen over scheepsgeesten waarvan hij er naar zijn zeggen 
500 onder ogen gehad heeft. 
Deze verhalen bevatten gedeeltelijk dezelfde motieven als de klabautermanverhalen, 
terwijl ze volgens Buss elkaar ook bei"nvloed hebben. Het is jammer dat hij zo 
weinig aandacht aan ze besteed heeft. Wie zich met het verspreidingsproces van de 
Klabauterman bezighoudt doet er waarschijnlijk verstandig aan deze niet te isoleren 
van de overige scheepsgeesten in het gebied rond de Oostzee. Tenslotte het 
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sagenmateriaal zelf. Buss kent de beperktheden ervan weI, maar trekt er niet de 
nodige consequenties uit. Het materiaal bevat meer mogelijkheden dan een pro
bleemloze bevestiging van de theorie van Buss. Dat hij deze mogelijkheden niet tot 
hun .recht laat komen is een ernstige tekortkoming van deze studie. - A.J. Dekker. 

Collinson, Francis. The bagpipe. The history of a musical instrument. London
Boston 1975, Routledge & Kegan Paul. xx, 257 p., 42 ill., 6 nvb; ISBN 
0710079133. 

Aan de hand van een grote hoeveelheid historisch en semi-historisch materiaal 
(legenden etc.) wordt het spoor en de ontwikkeling gevo1gd van de doedelzak -
aanvankelijk een blaasinstrument met enkel of dubbel riet, zonder zak - beginnend 
bij het oudste getuigenis uit SumerUi, de 'zilveren pijpen' van Vr (c. 2800 v. Chr.), 
via Egypte, Griekenland en Rome naar Engeland (hfdst. I, p. 1-61). De ontwikke
ling op de Britse eilanden wordt beschreven tot het moment dat de doedelzak van 
de SchotJe Hooglanden en de Northumbrian pipes als enige vormen overblijven 
(hfdst. II, p. 65-123). 
Verder o.a.: the great Highland bagpipe (hfdst. III, p. 125-201) als oorlogsinstru
ment, zijn bespelers, notatiesysteem en de grote doedelzakmuziek: de Pibroch. 
Bijlagen: de doedelzak in andere landen; materiaal gebruikt voor de vervaardiging; 
twee contracten voor leertijd (Schotland 1743 en Egypte 13 v. Chr.), woordenlijst, 
bibliografie en trefwoordenregister. - H.M. Welter. 

Daras, H. Hoe 'wetenschappelijk' was het Vlaamse sagenonderzoek tussen 1953-
1966? Berchem 1974. 33 p. Te verkrijgen voor 10 Bfr bij H. Daras, Gen. Leman
straat 94, 2600 Berchem (Antwerpen)-BelgHl. 

Tussen 1953 en 1966 verzamelden in de provincie Antwerpen 16 studenten onder 
1eiding van Prof. K.C. Peeters ca. 10.000 sagen Een van hen was Daras die ca. 
2.500 sagen wist bijeen te garen. Dit onderzoek maakte deel uit van een groot 
inventariserend sagenonderzoek dat heel Vlaanderen besloeg en waaraan ca. 70 
studenten meewerkten die in totaal ongeveer 50.000 sagen verzamelden. 
In dit pamflet uit Daras scherpe kritiek op de wijze waarop dit sagenonderzoek is 
uitgevoerd. De kritiek is in hoofdzaak gericht tegen zijn leermeester Peeters en 
komt op het volgende neer. 
De gebieden die Peeters aan zijn studenten toewees waren te groot om intensief 
bewerkt te kunnen worden. Per gemeente werq.en hierdoor te weinig mensen 
ondervraagd zodat het materiaal geen representatief beeld van de sagenschat geeft. 
De studenten hebben zich voornamelijk op de oudere generatie gericht waardoor 
het materiaal geen inzicht verschaft in de continurteit van de verhalen. Verder 
hebben ze hun vragen niet genoteerd evenmin als de negatieve antwoorden en de 
woonplaats van de ouders van de vertellers; Ze hebben ook niet of nauwelijks 
gebruik gemaakt van de bandrecorder en soms te zeer naar eigen goeddunken uit 
hun aantekeningen de verhalen gereconstrueerd. Tenslotte he eft Peeters nooit een 
verificatie-onderzoek laten verrichten waardoor volgens Daras zelfs met falsificaties 
rekening gehouden moet worden. 
Op deze kritiek is waarschijnlijk niet veel af te dingen. Zij laat in het algemeen zien 
dat men bij dit materiaal op zijn hoede moet zijn als men de verspreiding en de 
intensiteit van de motieven wi! vaststellen en dat het voor een statistische benade-



ring als b.v. van Hugo Arens niet bruikbaar is. Sommige tekortkomingen hadden 
ook gemakkelijk vermeden kunnen worden. Maar bij al deze op zich juiste kritiek 
mogen doel en mogelijkheden van het onderzoek niet uit het.oog verloren worden. 
Peeters wilde binnen afzienbare tijd een beeld krijgen van de Vlaamse sagenschat 'en 
hij kon dat alleen door zijn filologiestudenten in te schakelen. Of hij welin de 
positie verkeerde om zijn onderzoek volgens alle mogelijke theoretische eisen in te 
richten zonder zijn doel in gevaar te brengen betwijfel ik. Daras had het zelf 
zinvoller gevonden als Peeters zijn studenten een bepaald motief of een bepaalde 
gemeente had laten onderzoeken. Waarom dat zinvoller geweest zou zijn dan het 
inventariserend onderzoek, kan ik niet inzien, zeker niet zolang dat laatste nog niet 
gedaan was. Nu die inventaris er is denk ik dat motief- en gemeente-onderzoek er 
wei hun voordeel mee kunnen doen. Maar volgens Daras is die inventaris onvolledig 
en onbetrouwbaar. Vele malen wijst hij er in dit verband op dat hij zoveel meer 
sagen he eft gevonden dan zijn medestudenten. Hij geeft ook enkele voorbeelden van 
motieven die hij wei en zij niet hebben aangetroffen, waarbij men wei moet 
bedenken dat zij in andere gebieden werkten dan Daras. Het is echter een illusie te 
menen dat men bij volksverhalen ooit over volledig en betrouwbaar materiaal zou 
kunnen beschikken, als men te maken heeft met gebieden van de omvang van 
Vlaanderen of zelfs maar de provincie Antwerpen met zijn 1.500.000 inwoners. Als 
dat materiaal dan ook nog door ca. 70 verschillende verzamelaars bijeengebracht is 
dan staat bij voorbaat vast dat er oneffenheden in zullen voorkomen. Dat Daras 
hiervan enkele voorbeelden weet te produceren is dus niet zo opzienbarend. En dat 
geldt eigenlijk voor al zijn kritiek in dit pamflet. Theoretisch is die kritiek terecht. 
Het bezwaar dat ik tegen haar heb is dat ze eperzijds geen rekening houdt met de 
praktische mogelijkheden van dit onderzoek anderzijds nog niet duidelijk maakt in 
welke opzichten en in welke mate het verzamelde materiaal een vertekend beeld van 
de Vlaamse sagenschat geeft. - A.J. Dekker. 

Drinke;:z in het verleden; tentoonstelling ingericht door het stadsbestuur van 
Leuven; 9 juni - 5 augustus 1973. Leuven 1973. Stedelijk Museum. 240 p., 48 ill. 
B.fr. 175.-. 

Deze catalogus is uitgegeven bij de Leuvense tentoonstelling 'Drinken in het 
verleden', waarvoor gebruik gemaakt werd van archivalisch, literair en artistiek 
materiaal. R. van Uytven leidt het werk in met een artikel 'De drankcultuur in de 
Zuidelijke Nederlanden tot de XVllIde eeuw', waarin hij aan de hand van verbruiks
cijfers per hoofd per jaar aantoont dat wijn, en vooral bier in de Middeleeuwen de 
belangrijkste dranken waren in de Nederlanden; van streek tot streek en van periode 
tot periode kwamen er in de Nederlanden verschillen voor in het verbruik. Na dit 
artikel volgen de beschrijvingen van de tentoongestelde voorwerpen, waarin vaak 
naar literatuur verwezen wordt. De eerste afdeling betreft voorwerpen uit ambachts
gilden die in verband staan met de drankcultuur; de nadruk valt hierbij vooral op 
afbeeldingen van hun beschermheiligen. Een tweede afdeling vormt 'Het drinken in 
de kunst', die onderverdeeld is naar de verschillende kunsttechnieken. De afdeling 
'Drinkgerei' behandelt voorwerpen uit de prehistorie tot en met de 18e eeuw. De 
vierde afdeling 'Het drink en in het Leuvens studentenleven' wordt ingeleid met een 
artikel van J. Dauwe, die de talrijke, door hem gebruikte bronnen in zijn artikel 
nauwgezet verantwoordt. De laatste beschrijvingen uit deze catalogus betreffen 
enige interieurreconstructies. 48 foto's van geexposeerde voorwerpen uit de ver-
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schillende afdelingen besluiten dit overzicht van de tentoonstelling 'Drinken in het 
verleden', waarbij nog aangetekend moet worden dat de grens van het verleden bij 
het eind van de 18e eeuw ligt. - J.J.-v.P. 

Duyvetter, J. Van hoofdbrekens en kopzorgen. Klederdrachtententoonstelling 
1975-1976 in het Nederlands Openluchtmuseum. Amhem 1975. Uitgave van de 
vereniging 'Vrienden van het Ned. Openl. Museum'. 71 p., talrijke afb. (foto's en 
tek.), Eng. samenvatting, litt., f 5.-. 

De samensteller van tentoonstelling en katalogus (hoofd van de afdeling Kleder
drachten van het Ned. Openl. Museum) bespreekt de inhoud van elke vitrine (20 
kleding- en 7 sieraadvitrines). Met foto's en tekeningen, 10calisatie en datering 
vertelt de schrijver welke ontwikkelingen er in de verschillende drachten geweest 
zijn. Verscheidene delen van Nederland over de periode van ca. 1830-1974 komen 
hierbij tet sprake. De meeste nadruk valt op de hoofdtooi en de sieraden. 
-G.W.M.R. 

Fachprosaforschung. A cht Vortriige zur mittelalterlichen Artesliteratur, hrsg. 
von Gundolf Keil und Peter Assion. Berlin 1974, Erich Schmidt Verlag. 257 p.; 
DM 59.-; ISBN 3 50300743 1. 

Bijdragen van Gerhard Eis (A ltdeutsche Fachschriften als Urkunden des zivilisato
rischen Fortschritts), Ria Jansen-Sieben (Middelnederlandse vakliteratuur), Rainer 
Rudolf (Die 'Versus de materia, fine et ordine scietiarum omnium' und ihre 
deutsche Prosaubersetzung), Gerhard Baader (Die Entwicklung der medizinischen 
Fachsprache im hohen und spiiten Mittelalter), Bernhard Haage (Germanistische 
Wortforschung auf dem Gebiet der altdeutschen Fachliteratur der Artes), Peter 
Assion (Fachprosaforschung und Volkskunde), Wolfram Schmitt (Zur Literatur der 
Geheimwissenschaften im spiiten Mittelalter) en Gundolf Keil (Literaturbegriffund 
Fachprosaforschung), met een persoonsnamen- en titelregister, een zaak- en woord
register. Ria Jansen-Sieben geeft in haar bijdrage een voorlopig, maar uitvoerig 
overzicht van de haar bekende middelnederlandse vakliteratuur, ingedeeld in de 
scholastische Artes-categorieen: A. Encyclopedieen; B. Artes Liberales (Trivium, 
Quadrivium); C. Artes Mechanicae; D. Verboden Kunsten. Peter Assion wijst op het 
belang van de vakliteratuur voor de volkskunde aan de hand van een aantal 
voorbeelden in hoofdzaak uit de geneeskunde, waaruit blijkt dat allerlei opvattingen 
en gebruiken hun echo hebben in de middeleeuwen. Hij waarschuwt ervoor dat 
men om die reden geen direct verband moet leggen tussen de middeleeuwse 
opvattingen en het latere volksgeloof, beklemtoont de noodzaak om enerzijds de 
geschiedenis van de schriftelijke overlevering na te gaan, de invloed van het beeld
materiaal en van het doorvertellen uit schriftelijke bronnen erbij te betrekken, en 
anderzijds rekening te houden met de mogelijke invloed van de mondelinge over
levering op de schriftelijke. - J.J.V. 

The folklore of the British Isles. General editor: Venetia J. Newall. 
Briggs, K.M. The folklore of the Cotswolds. London 1974, B.T. Batsford. 208 p., 
krt, ill.;[21.50; ISBN 0 7134 2831 7. 
O'Sullivan, S. The folklore of Ireland. London 1974, B.T. Batsford. 189 p., krt, ill.; 
f21.50; ISBN 0 7134 28031. 



Porter, E. The folklore of East Anglia. London 1974, B.T. Batsford. 192 p., !crt, ill.; 
f 23.50; ISBN 0 7134 2793 O. 

De auteurs van deze drie delen zijn van vrijwel dezelfde opzet uitgegaan: een 
overheersen van volksverhalen, volksgeloof, volksgeneeskunde. O'Sullivan beperkt 
zieh zelfs tot deze onderwerpen. Porter en Briggs behandelen eehter daarnaast de 
traditionele seizoengebruiken en -feesten, de aspekten van de levenseyclus, terwijl 
Briggs ook nog een overzieht van ambaehten en nijverheid geeft. 
Het bronnenmateriaal bestaat uit mondelinge mededelingen (Briggs, O'Sullivan, 
Porter) en literatuur (Briggs, Porter). 
Aile drie de boeken bevatten een kaart, noten, een beknopte bibliografie, een index 
op volksverhaaltypen, een motievenindex en een algemeen register. - M.v.Z. 

Griinn, HeIime. Brauchtum der Fabriksarbeiter, Beobachtungen in der Voest-Alpine 
AG. Sonderabdruek aus dem Anzeiger der phil.-hist.Klasse der Osterr. Akad. d.Wiss. 
Jg. III (1974), no. 7 (= Mitteil. d.Inst. f. Gegenwartsvolkskunde, nr. 2). 23 p., 
11 afb.; oS 59.40. 

De waarnemingen van Helene Griinn strekken zieh uit over de periode na de tweede 
wereldoorlog, waarin de ~taalfabriek Voest (Linz) weer van de grond af moest 
worden opgebouwd. Ze besehrijft onder meer de in gebruikstelling van nieuwe 
bedrijven met sparretakken, vaandelhulde, erehaag en toespraken; het aansteken van 
een nieuwe oven door een in klederdraeht gestoken meisje; de 'spontane' viering van 
de honderdduizendste ton staal met sirenes en door de arb eiders meegebraehte 
bloemen; de feestelijke ontvangst van hoge gasten met vlaggen, erehaag, blaaskapel, 
klederdraeht, volksdans en zanghulde; de eorreetie van langzame arbeiders door hun 
eigen kameraden; het plagen van nieuwelingen; de kerstboompjes en het samenzijn 
in de kerstnaeht, eompleet met hoofddireeteur en het zingen van kerstliederen; en 
de pleehtige viering van het Barbarafeest. 
Dergelijke waarnemingen, die bij mij althans de indruk aehterlaten, enerzijds van 
een benauwende geestelijke armoede, anderzijds van een tiranniek, militair aan
doend, eonformisme, zouden belangwekkend kunnen zijn, als er een onderzoek aan 
verbonden was geweest. Je zou willen weten wie het initiatief neemt tot dergelijke 
feestelijkheden; bij wie de organisatie berust; in hoeverre sehommelingen in de 
eonjunetuur van invloed zijn op de feestviering; hoe een onts1agen arb eider er 
tegenover staat; of en hoe de direetieleden en de arb eiders er thuis over praten; of er 
in het huiselijk leven van de betrokkenen parallellen zijn aan te wijzen; wat er 
gebeurt met degenen die zieh niet kunnen eonformeren, of - kort samengevat -
wat de psyehologisehe funetie van deze feesten is. Hoewel een enkele opmerking in 
die riehting wijst (de binding van de arbeider aan het bedrijf voltrekt zich sneller als 
het bedrijf zieh goed ontwikkelt (bIz. 190); bij de spontane viering van de 
250.000ste ton staal ontbreekt de feeststemming, blijkbaar als gevolg van een 
sleehte eonjunetuur (bIz. 197) is van een dergelijk onderzoek, dat aan de waar
nemingen relief zou moeten geven, eehter geen sprake. 
Er is bovendien alle reden om aan de genuaneeerdheid van de waarnemingen zelf te 
twijfelen. Afgaande op de not en, zijn de bronnen van de sehrijfster, behalve haar 
eigen jeugdervaringen,· het bedrijfstijdsehrift, de persehef, een aantal leden van 
direetie en staf, een voorman, een lid van de administratie, een pastoor en een niet 
nader gekwalifieeerde man. Dat betekent dat de arbeider in dit gesehrift geheel, of 
nagenoeg geheel, gezien wordt door de ogen van de bedrijfsleiding. Dat zou geen 
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bezwaar hoeven te zijn, wanneer daarop een correctie werd aangebracht, maar het is 
een ernstig bezwaar wanneer er, zoals in dit geval, een politiek oogmerk aan 
verbonden wordt. Dat blijkt al uit de aanhef. De schrijfster merkt daar op, dat men 
zich er in leidende kringen weI eens zorgen over heeft gemaakt, of de arbeiders -
die geleidelijk de grootste bevolkingsgroep zijn geworden - geestelijk weI opge
wassen zijn tegen hun historische taak. In die bezorgdheid werkt, naar haar mening, 
het traditionele beeld door van de ontwortelde proletarHlr, zonder eigen cultuur, 
zelfbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Blijkbaar heeft ze zich tot taak 
gesteld om die zorgen met dit geschrift weg te nemen, want ze beijvert zich 
voortdurend om aan de hand van de feiten een ander beeld op te bouwen. Dat dat 
niet aIleen van invloed is geweest op de keuze van haar waarnemingen, maar dat het 
die waarnemingen bovendien gekleurd heeft met haar eigen opvattingen, blijkt 
bijvoorbeeld als ze beschrijft hoe arbeiders zelf corrigerend optreden tegen luie 
kameraden. Ze vindt dat juist. 'Ein fauler Kamerad muss ausgemerzt werden - das 
entspricht einem Naturgesetz. [ ... ] Denn P-in Fauler hindert die ganze Arbeitspartie 
an der Erreichung ihres Zieles, des Gliicklichwerdens in der Pflicht. Der Faule wird 
aber nicht nur verhiingnisvoll fUr den Kameraden, sondern auch zur Gefiihrdung des 
Betriebes. Damit werden Grundfesten des Denkens der arbeitenden Menschen 
erschiittert. Soleh 'proletisches' Denken muss einfach beseitigt werden durch Stabi
litiit, aber auch durch festgefiigte Sitte und Brauch' (bIz. 200). 
Een citaat als hiervoor gegeven doet vermoeden hoe de schrijfster zich de ideale 
arb eider voorstelt. Het beeld dat erdoor wordt opgeroepen zou met nog andere 
citaten kunnen worden aangevuld tot het beeld van een man die geen slaaf is van de 
machine, maar zelfbewust, trots op zijn werk en zijn bedrijf, die zijn plicht en zijn 
plaats kent, zijn naasten respecteert, en wiens denken gegrondvest is in de traditie. 
Het is de vraag of dit beeld een getrouwe copie is van de werkelijkheid - c!e intens 
trieste foto's die bij deze ideeen ter illustratie zijn afgedrukt zouden dat niet doen 
vermoeden - maar voor een bedrijfsleiding is het ongetwijfeld heel geruststellend. 
Vanuit een dergelijk gezichtspunt zijn de arb eiders de rasechte zonen van de 
boerenkerels, wier knoestige koppen, de verziende blik gericht op de verte, ons nog 
vertrouwd zijn uit de zo geheten volkskundige litteratuur van de jaren dertig. Lieb' 
Vaterland magst ruhig sein. - J.J. Voskuil. 

Heinemeyer, Elfriede und Helmut Ottenjann, Alte Bauernmobel aus dem nordwest
lichen Niedersachsen. Leer 1974, Verlag Schuster. (Nordwestniedersiichsische, 
Regiona1forschungen, Band 1). 159 p., 54 kleuren- en 390 zwartwitfoto's, ca. 20 
constructietekeningen en tekeningen van ornamenten, 1 krt.; f 95.20; ISBN 
3 7963 0075 8. 

Een integrale herdruk van de in 1954 door Heinrich Ottenjan gepubliceerde be
redeneerde catalogus van het meubelbezit van het museum in C10ppenburg (Alte 
deutsche Bauernmobel, Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Oldenburger Munster
landes) was niet meer mogelijk omdat de kennis van het meubel sindsdien aanzien
lijk vergroot is (door studies van o.a. Bauche, Borchers, Deneke en Kreisel) en 
omdat het museumbezit zich be1angrijk he eft uitgebreid. De collectie in C10ppen
burg is ook van dit nieuwe boek het uitgangspunt, waarbij de schrijvers zich beperkt 
hebben tot het bergmeubel. In de hoofdstukken die aan de eigenlijke catalogus 
voorafgaan, schetsen zij de geschiedenis en de verspreiding van de verschillende 
typen en versieringsmotieven in het noordwesten van Niedersachsen, waarbij voora1 



Ottenjann voor het zuidelijk deel van het gebied tot een zeer verfijnde geografische 
indeling komt, en ze doen een poging om een antwoord te vinden op de vragen naar 
het materiaal en de beschildering, wat bemoeilijkt wordt door de eenzijdige belang
stelling in het verleden voor het blank eiken meubel die zo ver ging dat de verf vaak 
van de meubels werd afgekrabd. Bovendien verdiept vooral Ottenjann zich in de 
geschiedenis van de woonruimte in het boerenhuis, en van de vervaardiging van 
meubels, aanvankelijk door timmerlui, later door schrijnwerkers, en onderzoekt hij, 
iets vluchtiger, de mogelijkheid om uit huwelijkscontracten, testamenten en inven
tarissen nadere gegevens te krijgen over de opkomst en verspreiding van de verschil
lende typen. Met deze laatste onderwerpen worden meer algemene vraagstukken 
aangesneden, die ook voor de Nederlandse lezer van belang zijn: de samenhang 
tussen veranderingen in de woonruimte en het meubelbestand, het al dan niet 
bestaan van een eigen traditie op het platteland, en de mate waarin vorm en 
afwerking een afspiegeling zijn van invloeden, enerzijds van de stad, anderzijds 
vanuit aangrenzende cultuurgebieden, zoals het Rijnland, de Ranzesteden en Neder
land. Ret meest overtuigend is de conclusie,' op grond van een analyse van de 
stedelijke gildebepalingen en van lijsten van belastingplichtigen uit de l8e eeuw, dat 
er een eigen plattelandstraditie moet hebben bestaan, verspreid over een groot 
aantal werkplaatsen. Minder overtuigend is de poging om woonruimte en berg
ruimte met elkaar in verb and te brengen, met uitzondering van enkele details, zoals 
de invloed van de constructie van de vloer op de constructie van de kist, en het 
verdwijnen van de graankist met de opkomst van de graanzolder. Ten aanzien van 
de invloeden uit de stad en uit aangrenzende cultuurgebieden beperken de schrijvers 
zich tot constateringen. Op het mechanisme van de cultuuroverdracht, de econo
mische achtergronden en de psychologische factoren, en de overeenkomsten met 
andere cultuurverschijnselen (behalve het boerenhuis) gaan ze niet in. Met dat 
laatste zijn tevens de beperkingen van het boek aangegeven, waarvan ze zich 
overigens bij herhaling bewust tonen. - J.J. Voskuil. 

Hendrikx, J.A. BoerderijtYljen. Bijdrage in de voorbereiding van het Streekplan 
fase 1 [van hetJ Streekplan-projekt Midden- en Oost-Brabant. Z.pl. (1975?), 
[P.P.D.-N-Br.J. 86 p., vele foto's en opmetingstekeningen. 

Een overzicht van de ontwikkeling van de boerderijbouw in midden- enoost
Brabant, steunend op vooral de publicaties van R.C Bekker en door de Stichting 
Historisch Boerderij Onderzoek verschafte opmetingstekeningen. Ret overzicht is 
onderverdeeld in zes paragrafen: I. De middeleeuwse vorm, II. De ontwikkeling 
vanaf de 17e eeuw op de Brabantse zandgronden (ten westen van de Peel en 
uitgezonderd de Langstraat), III. De ontwikkeling in Noord-Limburg en Brabant ten 
oosten van de Peel, IV. De ontwikkeling in de Maaskant, V. De ontwikkeling in de 
oostelijke Langstraat, VI. De ontwikkeling in de westelijke Langstraat. 
Daaraan is nog toegevoegd een Literatuurlijst en een los blad, met aan de ene kant 
een verspreidingskaart en aan de andere kant schematische voorstellingen van het 
buitenaanzicht en de plattegrond van de verschillende boerderijtypen. Doel van de 
publikatie is inzicht te geven in de cultuurhistorische waarde van de nog bestaande 
oudere boerderijen in dit gebied. - J.J.V. 

Herrig, Gertrud. Liindliche Nahrung im Strukturwandel des 20. Jahrhunderts. 
Untersuchungen im Westeifeler Reliktgebiet am Beispiel der Gemeinde Wolsfeld. 
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Meisenheim am Glan 1974, Verlag Anton Hain. (Ku1tureller Wandell). 240 p., 
16 tab., 1 krt.;f 49.90; ISBN 3 445 01206 7 (Diss. Mainz 1972). 

De reeks 'Kultureller Wandel', waarin vo1kskundige en cultureel-antropologische 
werken zullen verschijnen, opent met deze dissertatie van Gertrud Herrig uit 1972. 
Door mid del van interviews met inwoners uit haar vroegere woonp1aats Wolsfeld, 
dat aan de westkant van de Eifel ligt, probeert Herrig de veranderingen in hun 
voeding tussen 1900 en nu vast te stell en. Door deze directe methode worden de 
sociale aspecten van de voeding sterker in het onderzoek betrokken. In het etnolo
gisch voedingsonderzoek ontbraken tot nu toe dergelijke diepgaande studies van een 
kleine gemeenschap. 
Na een inleidend hoofdstuk over het gebied, doel en methode van het onderzoek 
voIgt een uitvoerige, systematische beschrijving van de voeding omstreeks 1900, 
waarvoor Herrig de gegevens bij haar oudste zegslieden verzamelde. Vervolgens 
besteedt ze aandacht aan de vernieuwingen die deze eeuw in de voeding binnen
gedrongen zijn, aan de hedendaagse voecing en aan de levensmiddelenvoorziening 
van het eind van de 1ge eeuw tot heden. In haar slotbeschouwing concludeert 
Herrig dat de Wolsfeldse voeding, die omstreeks 1900 nog vrijwel uitsluitend op 
zelfvoorziening berustte en toen zeer monotoon was, zich pas na de tweede 
wereldoorlog, maar vooral na 1955, beslissend wijzigde door veranderingen in de 
sociale struktuur, door technische vernieuwingen en door verschillende invloeden 
van buitenaf. Vooral aan het begin van deze eeuw was de voeding een indicator voor 
de sociale laag waartoe men behoorde. Het doordeweekse voedsel van grote en 
middelgrote boeren en dat van ambachtslieden verschilde toen van het voedsel van 
kleine boeren en land arb eiders, terwijl vrijwel elke sociale laag zich van de andere 
onderscheidde in de vleessoort of de bereidingswijze van het vlees dat men bij 
feestmalen at. De ambachtslieden hebben in Wolsfeld hun invloed vooral bij de 
vernieuwingen do en gelden, omdat zij over geld beschikten en mobieler waren dan 
de overige dorpsbewoners. Ook speelden de familiestruktuur van de consumepten, 
en bijvoorbeeld het jaarritme van vleesloze zomer- en herfstmaanden een belangrijke 
rol bij het voedsel dat men at. De huidige voeding heeft zich ten aanzien van de 
basisvoedingsmiddelen die omstreeks 1900 gebruikt werden, nauwelijks gewijzigd. 
De veranderingen zijn voornamelijk accentverschuivingen als gevolg van verfijning 
van de bereidingswijze, aandacht voor het uiterlijk van het voedsel, kwaliteits
verbetering, en verandering van de hoeveelheden van elk der basisvoedingsmiddelen. 
De voeding heeft sinds de tweede wereldoorlog een minder uniform karakter 
gekregen, doordat ze steeds meer bepaald wordt door de voorkeur van elk gezin en 
van elke persoon. 
Aan het eind van haar studie gaat Herrig in op het reliktkarakter van de Westeifel, 
dat zich ook in de Wolsfeldse voeding openbaart, en op de Luxemburgse invloed op 
de voeding van haar vroegere woonplaats. - J.J.-v.P. 

Hessentag: Ein Fest der Hessen? Anspruch und Wirklichkeit eines organisierten 
Volksfestes, herausgeg. v. Andreas C. Bimmer. Marburg 1973, Marburger Studien
kreis fUr Europiiische Ethnologie, Landgraf-Philipp-Strasse 4, Marburg. (Marburger 
Studien zur vergleichenden Ethnosoziologie 2). VIII, 253 p., 27 ill., 1 grafiek; 
DM 10.95. 

In 1961 werd in Alsfeld door de regering van de deelstaat Hessen een 'Hessentag' 
georganiseerd, die daarna ieder jaar in een andere plaats herhaald werd en die, 



afgaande op de aantallen bezoekers, een stijgende populariteit bleek te hebben. In 
het hier besproken boek wordt verslag gedaan van een onderzoek, door een 
werkgroep van de Universiteit van Marburg, naar de politieke achtergronden van dit 
volksfeest, waarbij de aandacht om practische redenen vooral is gericht op de 
Hessendag die in 1972 in Marburg is gehouden. Na een beknopte analyse van de 
sociaa1-politieke functie van het verschijnse1 volksfeest sinds de midde1eeuwen, en 
de veranderingen die daarin in de loop van de tijd optraden (bIz. 1-27: M.L. Droste, 
K. Vanja), en een uiteenzetting over de inhoud van het begrip 'Heimat' en het 
gebruik ervan door de organisatoren van de Hessendagen (28-42: A.C. Bimmer, 
M.L. Droste, L. Militzer, U. Schmitz), wordt aandacht besteed aan de officie1e 
doe1stellingen die aan de achtereenvo1gende Hessendagen zijn meegegeven, de be
tekenis die aan de traditie wordt gehecht en de manier waarop ze worden geopend 
(43-62: G. Both, M.L. Droste, M. Scholz); aan de centrale betekenis, de thema's, de 
organisatie, de omvang en de samenstelling van de optocht (63-81: L. Militzer); aan 
de wijze waarop de Hessendag in Marburg georganiseerd werd: de versiering van de 
stad, het conflict over de deelname van de DKP (Deutsche Kommunistische Partei), 
het aandeel van de stad in de optocht, de kosten en de aantallen bezoekers (82-109: 
A.C. Bimmer); aan de grote plaats die voor klederdracht en het optreden van 
dansgroepen in klederdracht wordt ingeruimd (met een historisch overzicht van het 
ontstaan van dergelijke klederdrachtgroepen), de uitslag van een kleine enquete 
onder een aantal deelnemers naar hun motieven, en een analyse van de motieven die 
bij de organisatoren kunnen hebben voorgezeten om zo sterk het accent op dit 
soort activiteiten te leggen (129-168: G. Both, L. Militzer); aan het oordeel van de 
toeschouwers op grond van een kleine straatenquete (169-184: L. Militzer); aan de 
overeenkomsten tussen de propaganda voor de Hessendag en de politieke propagan
da van de SPD (die in Hessen de meerderheid heeft), en aan de manier waarop de 
Hessendagen voor de televisie worden gebracht (188-226: K. Grunsky, T. Kuchen
buch, G. Mai, C. Seiffert). De slotsom is, dat op het chauvinisme en de behoefte aan 
traditie van de toeschouwers wordt gespeeld om bij hen de indruk achter te laten 
dat het leven in Hessen, zoals het door de zittende regering georganiseerd is, goed en 
probleemloos is. Het beeld dat van het verleden wordt gegeven (door het accen
tueren van het idyllische en het weglaten van storende elementen) moet daarbij 
dienen als kader voor een vervalst beeld van het he den, waarin de werkelijke, 
actuele problemen zorgvuldig vermeden worden. Omdat de organisatie van het feest 
zeer straf is en direct berust bij de minister-president zijn initiatieven die die 
bedoelingen zouden kunnen doorkruisen vrijwel uitgesloten. Wie kritiek uit, wordt 
gezien als een spelbederver en met name de televisie heeft geen andere keuze - ook 
niet wanneer ze door politieke tegenstanders wordt gehanteerd - dan de boodschap 
die door middel van dit feest heimelijk wordt overgebracht nog eens te accentueren. 
Dat die boodschap in feite een politieke boodschap is, een stemming maken voor de 
regerende SPD, spreekt na het voorafgaande voor zichzelf. 
Het lijkt erop, of de mogelijke politieke consequenties van hun onderzoek de 
schrijvers enigszins in verlegenheid hebben gebracht. In het voorwoord wijzen ze al 
bij voorbaat mogelijke bijval van de kant van de CDU af, elders herhalen ze dat nog 
eellS, terwijl ze er ook de nadruk op leggen dat de bijdrage van de DKP aan het feest 
in wezen niet verschilt van die van de organisatoren. Dat klinkt geloofwaardig. 
Geloofwaardiger in ieder geval dan het motto dat Bimmer aan het boek meegeeft: 
'Wir sind nicht fUr den Hessentag, wir sind nicht gegen den Hessentag, wir sagen, 
was der Hessentag ist.' Dat smaakt naar apekool. Het is al niet goed denkbaar dat 
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iemand die deze analyse met instemming of geamuseerd gevolgd heeft - zoals uw 
recensent - nog v66r de Hessentag zou kunnen zijn, het is volstrekt onaannemelijk 
dat de schrijvers van het boek tijdens hun onderzoek onbevangen zijn gebleven, zo 
ze dat al ooit geweest zijn. Door zich te beroepen op de zogenaamde objectiviteit 
van het wetenschappelijk onderzoek, voeren ze in feite eenzelfde maskerade op als 
de organisatoren van de Hessendagen. In het hoofdstuk over de televisieverslagen 
stellen ze vast dat kritiek aIleen geduld wordt binnen het kader dat door de 
organisatoren van het feest is vastgesteld. Hetzelfde kan gezegd worden van maat
schappijkritiek die met gemeenschapsgeld wordt bedreven. Kritiek wordt geduld 
zolang de maatschappij er belang bij heeft de schijn van de onafhankelijkheid van 
het wetenschappelijk onderzoek in stand te houden. Dat wetenschappelijk onder
zoek werkelijk onafhankelijk zou kunnen zijn, berust op de fictie dat de waarheid 
een en ondeelbaar is, een door het christendom gei"nspireerd axioma. Hoe deelbaar 
zij in werkelijkheid is, blijkt ook hier. In het voorwoord wijzen de schrijvers op een 
aantal gezichtspunten die buiten beschouwing zijn gebleven. Een daarvan is de 
vraag, in hoeverre een dergelijk feest voorziet in een behoefte. Het is niet ondenk
baar dat de slotsom van een sociaal-psychologisch onderzoek zou zijn, dat niet de 
toeschouwers door de politici, maar de politici door de toeschouwers gem ani
puleerd worden - politiek gezien een uiterst rechtse, of in ieder geval pessimistische 
con clusie , waarvan de objectiviteit met evenveel recht betwijfeld zou mogen 
worden. Door de richting die men aan het onderzoek geeft, bedrijft men, zowel in 
het ene als het andere geval, politiek. Dat men zich vervolgens gewetensvol aan de 
spelregels houdt, getuigt van beschaving, maar beschaving wordt tot schijnheiligheid 
als ze dient om de eigenlijke motieven erachter te verbergen. 
Met dit beroep op hun objectiviteit hebben de schrijvers zich ongetwijfeld in de 
eerste plaats onkwetsbaar willen maken voor kritiek. Politici die zich zouden willen 
opmaken om hun conclusies te bestrijden met politieke argumenten krijgen een 
schot voor de boeg. Zolang ze belang hebben bij het beeld dat wij in een democratie 
van de wetenschap hebben, zuHen ze zich weI tweemaal bedenken voor ze openlijk 
maatregelen nemen. Desnoods kan men een dergelijke waarschuwing nog zien als 
een onderdeel van een politiek spel. Wetenschappelijke onderzoekers hebben niet zo 
heel veel meer troeven tot hun beschikking als ze zich op hun bevoorrechte posten 
willen handhaven. Het is echter de vraag of we achter dit voorwoord een zo bewust 
macchiavellisme mogen zoeken. Het he eft er eerder de schijn van dat de ingehou
denheid ten aanzien van de politieke consequenties die uit het motto spreekt, 
tevens voortkomt uit een onderlinge verdeeldheid over de alternatieven. De kritiek 
op de fa9ade-maatschappij die door de politieke machthebbers met behulp van dit 
feest wordt opgebouwd, lijkt te zijn ingegeven door heel verschiHende motieven. 
Dat blijkt uit het beeld van werkelijkheid waartegen de 'schone, heile Welt' van de 
politici in de verschillende hoofdstukken wordt geplaatst. De verwijten die daar
achter schuil gaan zijn bij nadere beschouwing innerlijk tegenstrijdig. Het duidelijkst 
spreken ze uit de twee bijlagen die midden in het boek zijn opgenomen, uit de 
afbeelding op de omslag en, in het algemeen, uit de opsommingen van de problemen 
die naar het oordeel van de onderzoekers verdoezeld worden. De eerste bijlage 
(bIz. 110-117) bevat een verslag van de mislukte pogingen van de Arbeitskreis 
Gastarbeiter op de Hessendag in Marburg aandacht te krijgen voor de gastarbeiders. 
Hoewel de regering er aanvankelijk niet afwijzend tegenover leek te staan en van 
haar kant voorstelde om de gastarbeiders bijvoorbeeld hun eigen volksdansen te 
laten houden, trok ze haar medewerking in toen bleek dat het comite de nadruk 



wilde 1eggen op de socia1e prob1ematiek, en een bijdrage over de behuizing van de 
gastarbeiders aan de tentoonstelling 'Wohnen und Freizeit' werd uit de officie1e 
tentoonstellingsruimte geweerd. De tweede bij1age bevat een beschouwing door 
Ingeborg Weber-Kellermann (Armut als musealer Ungegenstand, bIz. 119-125), naar 
aan1eiding van een tentoonstelling over de functie van k1ederdrachten a1s uitdruk
king van socia1e verschillen, waarin het kritiek10ze gebruik van klederdrachten als 
uitdrukkingsvorm van een idyllisch gedacht verleden tegen de historische werkelijk
heid werd afgezet. Uit de eerste bijlage spreekt verontwaardiging over sociaal 
onrecht, uit de tweede ergernis over een gebrek aan intellectuele integriteit. Of 
dergelijke uiteenloptmde motieven elkaar op de duur verdragen is de vraag. Maar ze 
zullen zich zeker niet verdragen met de motieven van hen die de regering verwijten 
dat ze geld uitgeven voor een volksfeest, terwijl ze bezuinigt op de universiteiten, de 
sociale lasten verzwaart en toestaat dat de huren stijgen. Deze laatste kritiek heeft 
ondermeer een plaats gekregen op de omslag, waarop een groep toeschouwers, 
vanachter een afzetting, naar de feestvreugde staat te kijken, onder een spandoek: 
'Hessentag kostet Millionen, Entlassene und Angestellte hungern'. Ik stel me voor, 
dat een objectief wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld door leden van de 
Arbeitsstelle Gastarbeiter, of anders door de klederdrachtdeskundigen uit de werk
groep, tot de slotsom zou komen, dat deze leuze niet veel minder hoI is dan het 
feest waarin het een critische noot wi! zijn, en in ieder geval holler dan de magen 
van de, zo op het oog, weldoorvoede, goedgeklede Duitsers die zich eronder hebben 
opgesteld. - J.J. Voskuil. 

The history of childhood. Editor Lloyd deMause. New York 1974, The Psyeho
history Press. IV, 450 p., 2 tab., 1 graf.;f 41.60; ISBN 0 914434 004. 

In 1968 stelde Lloyd deMause voor, in een Ie zing voor de Association for Applied 
Psychoanalysis, om een aantal historici de opdracht te geven een gesehiedenis te 
schrijven van de opvoeding van het kind in de westerse cultuur, vanaf de laat
romeinse tijd totop heden. Het resultaat is het hier besproken boek. 
Uitgangspunt van DeMause was, dat het karakter van een beschaving in hoge mate 
bepaald wordt door de karaktervorming van het kind en dat die karaktervorming 
traditioneel gebonden is. Voor antropologen is dat niet nieuw, maar door historici is 
het zelden of nooit gebruikt. Een verk1aring daarvoor is, volgens DeMause, beha1ve 
de geringe be1angstelling bij historici voor dit 800rt vraagstukken, de vermeende 
zwijgzaamheid van de historische bronnen op dit punt. Zijn eerste opzet was dan 
ook om na te gaan in hoeverre die bronnen tot spreken zijn te krijgen. Maar 
daarenboven wilde hij door het opstellen van een vijfta1 onderstellingen aan dat 
onderzoek riehting geven. Samengevat komen deze erop neer, dat de historische 
ontwikkeling in de houding van de ouders tegenover hun kinderen het resu1taat is 
van een psychisch proces, dat zich onafhankelijk van socia1e of economische 
omstandigheden voltrekt, en tijdens hetweik de afstand tussen ouders en kinderen 
steeds kleiner wordt. Hoewe1 men de versehillende fasen van dit proees, naar zijn 
opvatting, binnen eenze1fde beschaving gelijktijdig kan aantreffen, komt hij aan het 
slot van zijn inleiding toch tot een grove peridisering, met als uitersten enerzijds de 
laat-romeinse beschaving, waarin kindermoord nog vee1vuldig voorkwam, en ander
zijds de moderne Amerikaanse cultuur, met het ideaa1 van de zogenaamde vrije 
opvoeding, een ideaal dat sterk leeft onder de genera tie Amerikaanse intellectuelen 
waartoe DeMause behoort, maar dat, als ik het goed heb, al weer over zijn 
hoogtepunt heen is. 
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Deze onderstellingen, en niet het uitgangspunt, hebben hun stempel gedrukt op de 
afzonderlijke bijdragen, waarin achtereenvolgens worden behandeld de houding van 
ouders tegenover hun kinderen in de laat-romeinse tijd en de vroege middeleeuwen 
(Richard B. Lyman, Jr.), van de negende tot de dertiende eeuw (Mary Martin 
McLaughlin), van de veertiende tot de zestiende eeuw in Halie (James Bruce Ross) 
en Engeland (M.J. Tucker), in de zeventiende eeuw in Frankrijk (Elizabeth Wirth 
Marvick) en in Engeland en Amerika (Joseph E. Illick), in de achttiende eeuw in 
Amerika (John F. Walzer), en in de negentiende eeuw in Rusland (Patrick P. Dunn) 
en Europa (Priscilla Robertson). Met uitzondering van Patrick Dunn, die in een niet 
bijzonder zwaar onderheiCl maar weI boeiend betoog de Russische revolutie tracht te 
verklaren uit veranderingen in de opvoeding van de Russische intelligentia, houdt 
geen van de auteurs zich bezig met de verhouding tussen de opvoeding in de door 
hen behandelde perioden, en de politieke structuur en de cultuur van de betrokken 
landen. Ze beperken zich tot het bijeenplaatsen van de feiten die ze hebben 
gevonden over de houding tegenover het kind en het invoegen van die houding in de 
door DeMause geschetste evolutie. Volgens DeMause is die beperking bewust 
geweest. Doel was in de eerste plaats om de weg naar de bronnen te wijzen. Voor 
een verdere uitwerking van de ideeen verwijst hij naar de History of Childhood 
Quarterly: The Journal of Psychohistory, een nieuw tijdschrift, dat door dezelfde 
groep is opgericht. Ik kan me evenwe1 niet onttrekken aan de indruk, dat het 
primitieve evolutionisme in de onderstellingen van DeMause een nadere uitwerking 
in deze richting heeft geblokkeerd. Wanneer men ervan uitgaat dat de houding 
tegenover het kind zich onafhankelijk van de omstandigheden van slecht naar goed 
ontwikkelt, doordat iedere volgende genera tie haar eigen ervaringen verwerkt in 
haar houding, dan spitst de aandacht zich toe op de veranderingen die een aan
wijzing zijn voor een voortgaande evolutie, en niet op de samenhang met andere 
factoren. Om die reden lijkt het mij ook niet toevallig dat de belangstelling voor 
regionale verschillen binnen eenzelfde periode in dit boek nagenoeg gehee1 ont
breekt. Voor de lezer die juist gericht is op regionale verschillen en op de verklaring 
daarvan uit bijvoorbeeld de sociale, economische en politieke omstandigheden, is 
dat teleurstellend, hoeveel kennis er ook over dit ene toevallige onderwerp in dit 
boek wordt opgestapeld. - J.J. Voskuil. 

Janssens, P. Tijdschriften van de geestelijkheid in Vlaanderen (1950-1960) [Lees: 
(1850-1960)]. Antwerpen 1974, Centrum voor Studie en Documentatie. Nederland
se Volkskundige Bibliografie, deel XIX. LXXII, 447 p.; BF. 550.-. 

Voor dit dee1 werden 32 tijdschriften doorgenomen, waarvan vooral La vie 
Diocesaine en de Collectanea Mechliniensia (dank zij de medewerking van vooral 
J. Laenen), de Analecta Praemonstratensia en Ons geestelijk erf een groot aantal 
artike1en op het gebied van de volkskunde bleken te bevatten. Dat deze artikelen in 
de overgrote meerderheid van de gevallen betrekking hebben op het geloof, in het 
bijzonder op de vo1ksheiligenverering, was te verwachten. Het eigenlijke bibliogra
fische gedeelte (met ruim 4000 nummers) wordt voorafgegaan door een beknopte 
karakteristiek van de betekenis van deze door de geestelijkheid uitgegeven tijdschrif
ten voor de vo1kskunde en door een beschrijving van elk van de behandelde 
tijdschriften afzonderlijk. - J.J.V. 



Jason, Heda. Types of oral tales in Israel. Part 2. Jerusalem 1975, Israel Ethno
graphic Society. (I.E.S. studies 2). 97 p. 

Het eerste deel van de typencatalogus verscheen als tijdschriftartikel in Fabula 7 
(1964-1965), p. 115-224 en bevatte alleen de verhalen van Joden uit het Midden
oosten en Afrika. 
Het tweede deel is ruimer van opzet: het bevat tevens de verhalen van de in Israel 
wonende Europese Joden en Arabieren. - A.J.D. 

Kopp, Hannes. Erziehung im Wandel. Kindererziehung in den lahren um 1890 und 
1970 im Spiegel je einer deutschschweizerischen Familienzeitschrift. Basel 1974, 
Verlag G. Krebs AG. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft flir Volkskunde 
55).344 p., 1 krt.; DM 21.-. 

Een uitwerking van een doctoraalscriptie, die is voortgekomen uit een in 1968 
onderleiding van Arnold Niederer in ZUrich gehouden werkcollege over tijdschrif
ten als bron voor de volkskunde. De inleiding, over de voor de volkskunde 
belangwekkende aspecten van de opvoeding en over de methode van onderzoek, 
draagt door de opeenstapeling van citaten die autoriteit moeten geven nog sterk het 
stempel van een scriptie. Het onderzoek zelf is voorbeeldig, maar doordat het 
beperkt is, blijven de resultaten wat mager. 
Kopp geeft een overzicht van de uitspraken over de opvoeding in de jaargangen 
1881-1896 van het Schweizerische Familien-Wochenblatt, gegroepeerd rond een 
vijftigtal kernvraagstukken (borstvoeding, verwennen, wiegen, duimzuigen, enz.). 
Op grond van die uitspraken tracht hij af te wegen hoe sterk de macht van de 
gewoonte was, en in welke mate nieuwe opvattingen doorwerkten. Vervolgens doet 
hlj hetzelfde met de jaargangen 1967-1971 van het tijdschrift Annabelle. Dat de 
uitspraken in deze twee tijdschriften vergelijkbaar zijn, omdat ze zich beide richten 
op dezelfde sociale groepen in het protestantse deel van Duits Zwitserland, maakt 
hij met een beknopt lezersonderzoek aannemelijk. De vergelijking brengt hem tot 
de slotsom dat de autoriteit waarnaar men zich bij de opvoeding richt verschuift van 
de familie naar de maatschappij, met de arts als haar belangrijkste vertegenwoordi
ger, en dat de zorg voor het kind steeds meer gei"nstitutionaliseerd wordt. Terwijl de 
redactie van het Schweizerische Familien-Wochenblatt nog een groot deel van haar 
kolommen gebruikt voor de bestrijding van gewoonten en traditionele opvattingen 
met behulp van wetenschappelijke (medische) uitspraken, waarbij ze soms uiterst 
behoedzaam te werk blijkt te moeten gaan, schijnen dergelijke tradities tachtig jaar 
later hun gezag vrijwel verloren te hebben en plaats te hebben gemaakt voor een 
vaak grote individuele onzekerheid tegenover een veelheid van opvattingen die door 
allerlei openbare kanalen (zuigelingenzorg, litteratuur, rubrieken in kranten en 
tijdschriften, televisie, enz.) worden aangeboden. Deze ontwikkeling loopt, naar de 
mening van Kopp, parallel met een maatschappelijke ontwikkeling waarin de be
tekenis van de familie steeds meer is teruggedrongen door de gemeenschap. Een 
ander aspect van deze ontwikkeling is de toenemende specialisatie van de man. 
Omdat de zorg voor het kind, die aan de vrouw wordt overgelaten, voorzover ze 
niet door de gemeenschap wordt overgenomen, niet als een volwaardige taak wordt 
gezien, raakt de vrouw in een sociaal isolement. Wanneer ze dat isolement tracht te 
doorbreken door buitenshuis te gaan werken, wekt dat weer spanningen. Kopp 
vraagt zich af, of om die reden een sluitsteen van de ontwikkeling niet zal zijn dat 
de functie van de moeder in de opvoeding maatschappelijke erkenning vindt,· 
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bijvoorbeeld door het uitbetalen van een moederloon, waarmee haar sociaal prestige 
weer zou stijgen. 
De beperktheid van het onderzoek ligt enerzijds in het ontbreken van een vergelij
king met soortgelijke onderzoeken elders, waardoor het specifieke Zwitserse karak
ter zou kunnen worden aangetoond, en anderzijds in de weI zeer vluchtige karak
teristiek van de maatschappelijke ontwikkeling, waarvan de veranderingen in de 
opvattingen over de opvoeding ~lechts een aspect zijn. Het eerste kan Kopp 
nauwelijks worden aangerekend, behalve dat hij verzuimt om de wenselijkheid van 
een dergelijke vergelijking te benadrukken. Het tweede zou het kader van een 
scriptie ver overschreden hebben. De verdienste van het boek is dat het daarheen 
weI de weg wijst. - J.J. Voskuil. 

Korteling, H. Deventer bij gaslicht. Den Haag 1974, Kruseman's Uitgeversmij. 
160 p., ill.;! 18.50; ISBN 90 2330304 O. 

De schrijver haalt herinneringen op, en geeft voor een deel ook herinneringen van 
anderen die hem zijn doorverteld weer, aan het Deventer van rond de eeuwwisse
ling. Hij verwerkt in 22 hoofdstukken veel uiteenlopende zaken als: ambachten; 
plein en, straten en parken; gasthuizen en hofjes; scholen; sportverenigingen; sol
daten, schutters en brandweerlieden; water, vuur en licht; behuizing; (kinder)spelen; 
voedsel; parades, optochten en feesten; de opkomst van het socialisme; kleding en 
mode; feestdagen; ontspanning; een burgemeester en een dokter; kunstuitingen m.n. 
schilder/tekenkunst; markten, kooplui en winkels; fabrieken en bedrijven; vervoer. 
-G.W.M.R. 

Krosenbrink, G.J.H. De Achterhoek in grootvaders tijd. Den Haag 1975, Kruse
man's Uitgeversmij. 160 p., 29 ill.,f23.50; ISBN 90 233 13164. 

In kort bestek komen hoofdzakelijk traditione1e onderwerpen als nabuurschap, 
ambachten, ka1enderfeesten, 1evenskring e.d. aan de orde, waarbij in grate mate 
wordt gesteund op de reeds eerder verschenen literatuur over de Achterhoek die per 
hoofdstuk achterin het boek wordt vermeld. - M.v.Z. 

Liefde en huwelijk. Aspecten van het volksleven in Europa. [Internationale Europe
se tentoonstelling op het initiatief van de Euraparaad en de Unesco; Musee de la vie 
Wallonne-Luik, 4 juli-5 october 1975]. Liege 1975, Musee de la vie Wallonne. 
280 p., 827 ill.;f24.-. 

Deze katalogus van de tentoonstelling 'Liefde en huwelijk' beschrijft de tentoon
gestelde voorwerpen o.a. kleding, sieraden en gebruiksvoorwerpen per land (vrijwel 
geheel Europa), met telkens een beknopt, algemeen overzicht van de gebruiken bij 
verloving en huwelijk, voorzien van bibliografische gegevens. De Nederlandse in
zending is beschreven door J. Duyvetter. - M.v.Z. 

Lipp, Franz Carl. Bemalte Glaser. Volkstumliche Bildwelt aUf altern Glas. Geschich
te und Technik. Munchen 1974, Verlag Georg D.W. Callwey. 188 p., ongeveer 60 

. tek., 249 zwart-wit- en 29 kleurenfoto's, 1 krt.;!94.20; ISBN 3 7667 0246 7. 

Het boek bevat een (beknopte) geschiedenis van de techniek van het beschilderen 
van flessen en glazen, een inventarisatie van de belangrijkste motieven,. een poging 
tot karakteristiek van de regionale verschillen in het Duitstalige gebied in de periode 



tussen 1780 en 1850 toen het beschilderde glas meer en meer in serie-productie 
werd vervaardigd, een groot aantal afbeeldingen met verklarende tekst, een littera
tuurlijst, een lijst van technische termen en een register. De motieven worden 
ingedeeld in negen groepen: heraldische voorstellingen; portretten, historische ge
beurtenissen, costuum- en genreglazen; gilde, beroep, arbeid, familie; religieuze 
motieven; mythologische en allegorische motieven; liefdessymboliek; dieren en 
mensen; bladen en bloemen; herinneringsglazen. Van elke groep wordt globaal 
aangegeven in welke periode ze in de mode kwam, waarbij soms een (oppervlakkige) 
poging wordt gedaan om haar als cultuurverschijnsel in te pass en in haar tijd, en er 
wordt een aantal voorbeelden gegeven met (incidenteel) een nadere verklaring van 
de betekenis van de symboliek. Een enkele maal wordt gewezen op de sociale 
functie van het glas (gildeglazen, herinneringsglazen, bruiloftsglazen), op de ver
spreiding en de populariteit van bepaalde voorstellingen, zonder dat dat nader 
wordt uitgewerkt. Dat maakt de betekenis voor de volkskunde zeer betrekkelijk. 
Ret boek is voortreffelijk uitgegeven. - J.J. V. 

Mul, A. Straatspelen. Verdwenen kindercultuur. Lelystad 1974, Stichting IVIO (AO 
1974 nr. 1542), 20 p., afb., litt., 4 tab.;f lAO. 

Ret boekje is de neerslag van een sociaal-pedagogisch onderzoekje naar het ver
dwijneil van kinderstraatspelen. Naast de gangbare literatuur hierover (inclusief 
krantenartikelen) beschikt de schrijfster over 35.000 gegevens, door interviews 
verzameld tijdens werkzaamheden op het jaarlijks Jeugdlandevenement te Rotter
dam. 
D~ konklusies uit dit onderzoek staan gebundeld in 4 tabellen met de onderwerpen: 
1) de oorzaken van het verdwijnen, 2) percentages kinderen die bepaalde spelletjes 
nog spelen, 3) welke straatspelen nog bekend zijn en hoe vaak ze gespeeld worden, 
4) aantal en percentage kinderen dat buiten speelt. 
Voor de verklaring van het verdwijnen van de straatspelen maakt schrijfster gebruik 
van bestaande opvattingen als de onveiligheid van de straat, de architektuur van 
nieuwe woonwijken, de leerpJicht en de televisie en de veranderde waardering voor 
het 'speelse' spel, die ze aanvult met eigen gegevens. - G.W.M.R. 

Nieuwhoff, C. Onze klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland. 
Wageningen 1975, Zomer en Keuning. 96 p., ca. 100 foto's, 16 tek. en patronen; 
f 15.90; ISBN 90 210 2066 l. 

De schrijfster wil een overzicht geven van de klederdrachten die nu nog in Neder
land gedragen worden en van de wijze waarop de diverse onderdelen vervaardigd 
worden. Er worden een aantal patron en en werkbeschrijvingen van handwerk in de 
klederdrachten gegeven omdat vele ervan toepasbaar zijn op 'burger'-kleding en 
textiel in huis. Ret boek bevat een beschrijving van voornamelijk de vrouwendracht 
van Marken (p. 10-20), Bunschoten-Spakenburg (21-27), Scheveningen (28-30), 
Katwijk (31), Ret Land van Axel (32-39), Walcheren (40-44), Arnemuiden (45), 
Zuid-Beveland (46-54), Goeree-Overflakkee (55), Cadzand (56-57), Brabant (58), 
Volendam (59-68), Urk (69-72): Veluwe (73), Kampereiland (74-75), Twente 
(76-79), Ruizen (80-82), Staphorst (83-93), Terschelling (94-95). Veel foto's, 
beknopte literatuuropgave. - M.v.Z. 
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Peeters, K.C. en Jan Bauwens. Een Jaar met Sanctjes. Brussel 1974, Aurelia Books. 
f 123.50 (intekenprijs). [bestaande uit: I Jan Bauwens, Het Oeuvre van 
L.J. Fruijtiers. 134 p., en K.C. Peeters, Een Jaar met Sanctjes van L.J. Fruijtiers. 50 
losbladige ill. met tekst. 

Van L.J. Fruijtiers (1713-1783), graveur te Antwerpen, zijn ca. 700 prenten, 
merendeels devotieprenten, bekend. Van deze prenten vermeldt Bauwens titel, 
afmetingen, het type van de ornamentiek, voorstellingen, handtekening, vindplaats 
en materiaal en kleur (p. 32-112). Hun inhoud wordt ontsloten door registers van 
de opschriften op de prenten en van de afgebeelde person en (p. 113-129). 
Bauwens beschrijft verder de prentjesindustrie in Antwerpen, het leven van 
Fruijtiers, geschiedenis en functie van de devotieprent (p. 12-24), en geeft een 
chronologie van de prenten, een lijst van bij Van Heurck en Von Wiirzbach ver
melde prenten van Fruijtiers en samen met Peeters een bibliografie. 
Een Jaar met Sanctjes van L.J. Fruijtiers bestaat uit een verzameling van 50 
prentjes, geordend naar de datum van de afgebeelde heilige, voorzien van een 
verklarende beschrijving van de voorstelling door Bauwens. De bijdrage van Peeters 
bestaat telkens uit een summiere beschrijving van het leven van de heilige, aangevuld 
met enkele gegevens om trent diens rol in het volksleven. - A.J. Dekker. 

Platteeuw, J.L. De Axelse klederdracht. Terneuzen 1974, Van Aken. 52 p., 
38 foto's;! 7.50. 

Dit boekje over 'de klederdracht zoals deze, door de plattelandsbevolking in het 
Land van Axel, (Axel, Hoek, Terneuzen en Zaamslag) gedragen werd' is geschreven 
na gesprekken van de schrijver met mens en die in deze dracht gekleed zijn (ge
weest); daarnaast gebruikte de schrijver archiefmateriaal zoals testamentaire be
schikkingen en notarHHe verkopingen, die hij gedeeltelijk als bijlagen liet afdrukken. 
De schrijver wijst op de gangbare, foutieve gedachte dat de klederdracht nooit aan 
veranderingen onderhevig zou zijn geweest. Hij geeft, zowel in woord als in beeld, 
verschillende 19de-eeuwse Axelse voorbeelden (hoge hoed, sieraden o.a.) waaruit 
blijkt dat de klederdracht na enige tijd modeverschijnselen uit de burgerkleding 
overnam. Pas na de massaproduktie van kleding in de fabrieken gingen de streek
drachten, waarvan de stoffen niet machinaal verwerkt konden worden, achter
oplopen. In musea en boerenkamers wordt juist veel aandacht besteed aan de 
laatste, vrij statische periode. Het grootste deel van het boekje bestaat uit precieze 
beschrijvingen van de Axelse dracht (mannen-, vrouwen-, kinder-, en rouwdracht), 
waarbij de schrijver veel oog heeft voor historische veranderingen en invloeden die 
op de streekdracht hebben ingewerkt. - J.J.v.-P. 

Rach, Hans-Jiirgen. Bauernhaus, Landarbeiterkaten und Schnitterkaserne. Zur 
Geschic"te von Bauen und Wohnen der liindlichen Agrarproduzenten in der Magde
burger Borde des 19. Jahrhunderts. Berlin 1974, Akademie-Verlag (Veroffentl. zur 
Volkskunde und Kulturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR). 
XIV, 142 p., 37 tekeningen, 61 afb.; f 61.80; Beste1nummer 752 266 6(2034/58) 
LSV 0705. 

Rach geeft aan zijn boek een politieke ge100fsbelijdenis mee die van beslissende 
inv10ed is geweest zowel op zijn waardering van het werk van anderen a1s op de 
inrichting van zijn eigen onderzoek. Hij verwijt de burgerlijke volkskundigen in het 



westen, dat ze bij de bestudering van het boerenhuis aileen belangstelling hebben 
gehad voor regionale verschiilen, ook nadat ze gedwongen werden hun aanvankelijk 
statische beschouwingswijze te laten varen en rekening te houden met verande
ringen als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw. Door deze eenzijdige belang
stelling verwaarloosden ze de sociale tegenstellingen en hadden ze geen aandacht 
voor de nieuwe opvattingen in de woningbouw die in de loop van de negentiende 
eeuw de op mondelinge overlevering berustende tradities doorbreken. In feite 
betekende dat een beperking tot het traditioneel gebouwde huis van de gezeten 
boer. Rach ziet daarin een poging van het imperialistische kapitalisme om de 
klassetegenstellingen in het verleden te verdoezelen en door de fictie van de eenheid 
van de eigen cultuur de socialistisch-communistische ideologie te ondermijnen. Een 
cultuurhistorisch gerichte, socialistische volkskunde, zoals Rach die voorstaat, zal er 
juist op gericht moeten zijn om die tegensteilingen te verduidelijken en haar 
aandacht in het bijzonder richten op de cultuur van het proletariaat, en met name 
op de grenzen en beperkingen die door de klassenstructuur, die gegrondvest is op 
uitbuiting van mensen door mensen, aan die cultuur zijn gesteld. Uitgangspunt is 
daarbij het marxistisch-leninistische in zicht , dat de economische verhoudingen de 
grondslag zijn voor de sociale tegenstellingen en bepalend voor het wezen van de 
cultuurverschijnselen. 
Wanneer men de weinig gei"nspireerde, gortdroge, aan het nationaal-socialisme 
herinnerende, marxistisch-leninistische retoriek uit dit betoog wegveegt, dan blijft 
er ook voor de, door het kapitalistisch-imperialisme voor altijd vergiftigde, Neder
landse lezer veel over wat behartenswaardig is. Dat geldt vooral de methode van 
onderzoek. Rach beperkt zich tot de Maagdenburger vlakte, tussen ongeveer 1789 
en 1900. Rij deelt dat tijdvak in in drie perioden, die gekarakteriseerd worden door 
de overgang van een feodaal naar een kapitalistisch systeem (1789-1815), de verdere 
ontplooiing (1815-1848) en het hoogtepunt (1848-1900) daarvan. Voor iedere 
periode geeft hij een overzicht van de politieke en sociaal-economische ontwik
keling en van de organisatie van de woningbouw, en hij onderzoekt een twintigtal 
woningen die in die tijd gebouwd zijn, gelijkelijk verdeeld over vier inkom ens klass en 
(ruwweg: grote boeren, kleine boeren, landarbeider met en zonder eigen huis), op 
hun indeling, grootte, constructie, gebruikte materialen en afwerking. Bovendien 
heeft hij voor iedere periode aan de hand van statistieken nagegaan over hoeveel 
ruimte iedereen binnen zijn eigen groep beschikte en hoe die ruimte benut werd. 
Zoals te verwachten was, blijken grootte en afwerking in aile perioden afhankelijk 
te zijn van sociale verschiilen en ook sociale verschiIlen te accentueren. Verande
ringen in de traditionele indeling, de constructie en het gebruik van bouwmaterialen 
treden echter pas op, wanneer tengevolge van de economische ontwikkeling een 
afzonderlijke groep bouwvakkers is ontstaan, waarbinnen een kleine groep bouw
me esters met een eigen opleiding, buiten de mondelinge tradities om, zich steeds 
meer begint af te tekenen. Uit hun midden zuIlen in de loop van de negentiende 
eeuw en architecten en bouwspeculanten gerecruteerd worden. Ret zijn de econo
misch sterkeren, die zich in deze tijd door de specifieke ontwikkeling binnen het 
kapitalistische systeem steeds sterker weten te maken, die in staat zijn deze nieuwe 
bouwmeesters opdrachten te geven. De kleine boeren en het proletariaat blijven tot 
in de tweede helft van de negentiende eeuw, en soms nog langer, gebonden aan de 
traditionele vormen en de van oudsher gebruikte bouwmaterialen, als ze niet zelfs 
hun toevlucht moe ten nemen tot nog goedkopere oplossingen. 
Ret aantrekkelijke in het betoog van Rach is, dat het de eenzijdige belangstelling 
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voor de bouwkundige ontwikkeling van het traditionele boerenhuis doorbreekt. Ret 
boerenhuis is tot nu toe vooral bekeken als een museumstuk 'waaruit de mensen net 
even weg zijn'. Rach wil het aan de mensen teruggeven, met alle gebreken die het 
voor hen had. Aan die aantrekkelijkheid wordt afbreuk gedaan doordat hij voor hun 
menselijke kant en geen belangstelling toont. Zijn betoog loopt niet, het marcheert. 
De menselijke eigenaardigheden worden voor hem niet bepaald door de eigenaardig
heden van de mens, maar door het systeem. Onder het kapitalistische systeem 
worden de tradities doorbroken om zichzelf sociaal te onderscheiden, onder het 
communistische om de klasse-ongelijkheid op te heffen. Die logica wordt met 
ijzeren consequentie volgehouden. Ze bepaalt ook zijn belangrijkste conclusie, dat 
het uitsluitend economische factoren zijn geweest die de lagere sociale groepen 
dwongen vast te houden aan traditionele vormen. 
In zo'n redenering ontbreekt, bij aile gelijk van de wereld, de spanning tussen de 
onwil om iets te veranderen en de behoefte zich zover mogelijk naar vore!} te 
dringen - althans zolang het achteraan gevaarlijk is. Met dat voorbehoud vind ik het 
voor het ond:;rzoek van het woonhuis een belangrijk boek. - J.J. Voskuil. 

Rolleke, Heinz. Die iilteste Miirchensammlung der Bruder Grimm. Synapse der 
handschriftlichen Urfassung von 1810 und der Erstdrucke von 1812. Herausgegeben 
und erliiutert von -. Cologny-Geneve 1975, Fondation Martin Bodmer. (Biblio
theca Bodmeriana. Texte 1).403 p., 4 afb.;f 58.-. 

In de nalatenschap van Clemens Brentano bevonden zich de teksten van 46 
sprookjes die Jacob Grimm hem in 1810 had toegezonden. Deze teksten die 
stilistisch aanzienlijk afwijken van de 1812/15 gepubliceerde Kinder- und Haus
miirchen en daarom van groot be1ang zijn voor het inzicht in de werkwijze van de 
Grimms, zijn in 1927 door Joseph Lefftz op een weinig bevredigende wijze 
uitgegeven. De editie van Roileke geeft de teksten in de v01gorde van Jacob Grimm 
dip10matisch weer met daarnaast de gepub1iceerde tekst uit 1812/15, voorzien van 
de handschriftelijke toevoegingen in de handexemplaren van de Grimms. Het boek 
bevat verder naast een artikel over het ontstaan van de verzameling (p. 341-347) per 
sprookje een filo10gisch commentaar betreffende bron en tekst (p. 348-389), een 
lijst van zegspersonen met hun sprookjes (390-397), een concordantietabe1 van de 
sprookjesnummers van het handschrift en van de uitgaven 1812/15 en 1856/57, een 
titelregister en 4 facsimile's van het handschrift. - A.J. Dekker. 

Schmidt, Leopold. Trachtenfarschung und Gegenwartsvalkskunde. Sonderabdruck 
aus dem Anzeiger der phil.-hist. K1asse der Osterr. Akad. d.Wiss. Jg. III (1974), 
nr.16 Wien 1975 (= Mitteil. d. Inst. f. Gegenwartsvolkskunde, nr.3). 24 p.; 
0.S.32.40. 

De schrijver ziet veranderingen in de k1eding samengaan met veranderingen in de 
psyche van de mens. Om de ontwikkeling van de kleding in de verschillende 
perioden te verklaren, speelt hij met enkele theorieen, o.a. met die van Johannes 
Biihler, die de cultuurhistorische tijdvakken indeelt naar de levensstadia juventus, 
virtus, senectus, en met die van Otto Koenig, die vanuit biologisch standpunt de 
kleding vergelijkt met de uiterlijke vormen in de dierenwereld (vorm, kleur, ver
sieringen e.d.). Voor de twintigste-eeuwse veranderingen - vooral die de vrouwen
kleding te zien geeft - schieten deze interpretaties te kort, en de schrijver acht zich 
voor deze 'innovatje' te veel tijdgenoot om de psychische oorzaken ervan te kunnen 
doorgronden. - J.J.v.-P. 



Snoep, Derk Persant. Praal en propaganda. Triumfalia in de noordelijke Nederlan
den in de 16de en 17de eeuw. Alphen aan den Rijn 1975. (Diss. Utrecht). 186 p., 
ill. 

In de inleiding en het eerste hoofdstuk van dit boek wordt eerst een korte schets 
gegeven van de manier waarop men vanaf de romeinse tijd tot de renaissance in 
West-Europa eer bewees aan hooggeplaatste personen door mid del van op- en 
intochten. Daarna wordt de feestarchitectuur uit de Noordelijke Nederlanden in de 
16de en 17 de eeuw behandeld in vijf hoofdstukken, respectievelijk: triomftochten 
van Karel V en Filips (1540-1549); optochten en intochten (1575-1618); Amster
damse triumfalia voor Maria de Medicis (1638) en Henriette Maria (1642); festivitei
ten in Amsterdam in 1648, 1659 en 1660; de intocht van koning-stadhouder 
Willem III in 's-Gravenhage (5 februari 1691) en Romein de Hooghe. In elk hoofd
stuk worden de gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor de oprichting van de 
feestdecoraties eerst in hun historische context geplaatst, waarna een analyse voIgt 
van deze objecten die speciaal voor een dergelijke gelegenheid ter versiering van de 
stad opgebouwd werden, zoals triomfbogen, erepoorten en andere feestdecoraties, 
de zogenaamde triumfalia. In deze stu die wordt speciale aandacht besteed aan het 
werk van Romein de Hooghe (bIz. 101-119), die zeer belangrijk is geweest voor de 
architectonische vormgeving van tal van triumfalia aan het eind van de l7de eeuw. 
De schrijver sluit zijn onderzoek van de geschiedenis der triumfalia aan het eind van 
de 17 de eeuw af, 'omdat in de 18de en ook in de 19de eeuw, de decoratiesystemen 
hier te lande vervielen in een tamelijk onbelangrijke volkskunst' (bIz. 6). 
De conclusies van deze studie zijn, dat er in Nederland bij de makers van de 
bouwsels geen werkelijke belalfgstelling bestaan heeft voor de architectuur van de 
objecten, maar dat de nadruk -steeds viel op de allegorisch-emblematische inhoud 
van de decoraties, of op de politieke betekenis ervan; de Noordnederlandse trium
falia bewogen zich dan ook ergens in de 'marge tussen praal en propaganda' 
(bIz. 152). 
Voor de volkskunde zijn met name de opmerkingen van belang die de schrijver 
maakt over het specifieke van de Nederlandse triumfalia (bIz. 88-90), en zijn 
mededeling dat enige vragen bij gebrek aan gegevens onbeantwoord moeten blijven, 
zoals bijvoorbeeld 'hoe kwam alles op het publiek over?'; 'waardoor lieten de 
ontwerpers zich befnvloeden?'. 
Voor deze dissertatie werden velerlei, soms moeilijk toegankelijke, bronnen ge
bruikt zoals bibliografisch materiaal, stadsbeschrijvingen, pamfletten, prenten en 
dergelijke. - J.J.v.-P. 

Verplanke, A.A. Oude Sinterklazen op Ameland. Een sociologische verkenning van 
een [olkloristisch gebeuren. 1975. 14 p. (stencil te verkrijgen bij de schrijver, 
Bestevaerslaan 11, Heiloo). 

Na een korte schets van het feest van de sinterklazen op Ameland op grond van 
eigen waarnemingen, probeert Verplanke een beeld te geven van dit feest aan het 
begin van deze eeuw. Dit doet hij aan de hand van kranteknipsels en gesprekken 
met oude Amelanders. Duidelijk blijkt het verschil tussen het Amelandse feest en 
het Sint-Nicolaasfeest zoals dit elders in het land gevierd wordt. In zijn beschrijving 
van enige literatuur die daarop voIgt, laat de schrijver blijken de idee van de 
Germaanse oorsprong van het feest niet helemaal te kunnen loslaten; dit ondanks 
een door hemzelf geciteerde zinsnede van De Groot, waarin deze - verwijzend naar 
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Meisen - waarschuwt tegen een dergelijke veronderstelling bij het 'gewone' Sint
Nicolaasfeest. Tenslotte geeft hij enkele mogelijke oorzaken aan van het stand
houden van het sinterklaasfeest op Ameland, en doet hij enige aanbevelingen·die bij 
moeten dragen tot het voortbestaan van deze traditie. - I.I.-v.P. 

Verspaandonk, I.A.J.M. Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 
17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw. Hilversum 1975, Gooi en Sticht. 132 p., 
356 ill.; [25.-; ISBN 903040064 1. 

Zoals de titel reeds aangeeft, bestaat dit boek voor het overgrote deel (106 van de 
132 p.) uit prenten: afbeeldingen van devotie- en bidprentjes met opmerkingen over 
de afbeeldingen zelf, de datering, de herkomst en de gelegenheid waarbij het prentje 
hoorde. 
Het boek is ontstaan uit de tentoonstelling van devotie- en bidprentjes vanaf de l7e 
tot de 20e eeuw, gehouden in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem en in de 
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen. 
In de inleidende 17 bladzijden wil de schrijver (conservator van het Bisschoppelijk 
Museum) zoals hij zelf zegt, een beeld geven van de opkomst van het devotieprentje 
in de middeleeuwen, van de verdere ontwikkeling in de l7e en lSe eeuw en van de 
knipsel- en kantprenten uit de lSe eeuw. Daarna wordt aandacht geschonken aan de 
ontwikkelingsgang in de 1ge eeuw. Er wordt vooral ingegaan op de vervaardiging 
(gravure, druk, knippen) van de prentjes en op bIz. 15 en 16 ook op de onder
werpen die op de afbeeldingen voorkomen, waarbij tevens het embleemprentje ter 
sprake komt. BIz. 1S-2l zijn gewijd aan het bid- of doodsprentje. - G.W.M.R. 

Volkserziihlung und Reformation. Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion von 
Erziihlstoffen und Erziihlliteratur im Protestantismus. Hrsg. von Wolfgang Bruckner. 
Berlin 1974, Erich Schmidt Verlag. 904 p.;f21S.-; ISBN 3503005404. 

Dit boek bestaat uit een verzameling artikelen van verschillende auteurs over de 
protestantse stichtelijke literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw in Duits
land voor zover die gebruik maakt van populaire vertelstof. Deze literatuur kent een 
groot aantal genres, o.a. martelaarsverhalen, theologische strijdschriften, uitspraken 
van Luther en Melanchton, historische calendaria, verzamelingen van memorabilia 
en van exempelen met een uitgesproken didaktische, homiletische strekking. Zij 
heeft tot nu toe nauwelijks de aandacht van de literair-historici weten te trekken; 
zelfs in hun bibliografieen ontbreekt zij grotendeels. Ook de volkskundigen hebben 
weinig oog voor haar gehad. Deze geringe belangstelling heeft een gebrekkige kennis 
van deze literatuur tot gevolg gehad waardoor ook moeilijk inzicht in het voortleven 
van middeleeuwse vertelstof en in de literaire voorgeschiedenis van de verhaal
motieven uit de negentiende-eeuwse mondelinge traditie verkregen kon worden. 
Welk een belangrijke bron zij voor historisch motiefonderzoek is tonen de studies 
van E. Moser-Rath, Predigtmiirlein der Barockzeit (1964) en L. Intorp, Westfiilische 
Barockpredigten in volkskundlicher Sicht (1964) over katholieke preekliteratuur. 
Het is niet de bedoeling van dit handboek om als Moser-Rath en Intorp, maar dan in 
protestantse literatuur uitsluitend, vertelstof op te sporen. Het wil een aigemene 
basis voor verder onderzoek leveren: het tracht vast te stellen welke genres binnen 
de protestantse stichtelijke literatuur gebruik maken van populaire vertelstof, hoe 
deze genres zich hebben ontwikkeld, gaat uitvoerig in op de belangrijkste auteurs, 
hun leven en werk, hun bronnen, hun plaats in het geestelijk leven, hun populari
teit, en besteedt veel aandacht aan het bibliografische aspect. 



In zijn inleidend artikel geeft Wolfgang Bruckner, Historien und Historie. Erziihl
literatur des 16. und 17. Jahrhunderts als Forschungsau!gabe (p. 13-123) een status 
quaestionis van het onderzoek en een ruwe schets van de ontwikkeling van de 
diverse genres en van het geestelijk leven waarin zij functioneerden en een systema
tisch overzicht van de genres. 
De overige artikelen zijn in drie groepen ondergebracht. In de eerste groep Alte 
Lugen und neue Wirklichkeit staat de verhouding van de reformat oren tegenover de 
katholieke verhalenschat centraal. Het bevat bijdragen van Bernward Deneke, 
Kaspar Goltwurm, Ein Zutherischer Kompilator zwischen Uberlie!erung und Glaube 
(p. 124-178) en van Rudolf Schenda, Hieronymus Rauscher und die protestantisch
katholische LegendenpoZemik (p. 179-259). W. Bruckner, Auspriigung und Nach
wirkungen von Legende und Antilegende der Orthodoxie und der Kontroversisten 
(260-294) behandelt de protestantse en katholieke werken die een rol gespeeld 
hebben in de sagenvorming rond Luther en wijst van een aantal motieven de 
bronnen aan. Heidemarie Gruppe, Katalog der Luther- und Re!ormatienssagen des 
19. Jahrhunderts (p.295-324) onderscheidt pro-Luthersagen (nr.1-139), refor
matiesagen (nr. 140-248) en katholieke sagen tegen Luther en de Reformatie 
(nr. 249-272). 
Het tweede complex bijdragen Gott und die Welt houdt zich bezig met de nauwe 
relatie tussen beide ten tijde van de Reformatie. God grijpt direct in het wereld
gebeuren in. Heinz Schilling, Job Fincel und die Zeichen der Endzeit (325-392) 
behanddt Fincels populairste werk Wunderzeichen, een verzameling berichten over 
hemeltekens, ziekten, natuurrampen en oorlogen die allemaal als vingerwijzing Gods 
gei"nterpreteerd worden. Ook de duivel kan in het dagelijks leven ingrijpen. 
W. Bruckner, Forschungsprobleme der Satanologie und Teu!elserziihlungen 
(p. 393-416) bespreekt het onderzoek van de laatste 150 jaar en verantwoordt de 
keuze van de werken die voor de catalogus van Rainer Alsheimer, Katalog pro
testantischer Teu!elserziihlungen des 16. Jahrhunderts, (p. 417-519) zijn geexer
peerd. De catalogus van Alsheimer bevat 849 duivelsverhalen uit 40 verschillende 
werken, chronologisch geordend naar verschijningsdatum, doorlopend genummerd, 
met verwijzingen naar overeenkomstige verhalen bij andere auteurs. Annemarie en 
W. Bruckner, Zeugen des Glaubens und ihre Literatur. Altviiterbeispiele, Kalender
heilige,protestantische Martyrer und evangelische Lebenszeugnisse (p. 520-578) 
betogen dat de Reformatie (sceptisch staat tegenover) het mirakel dat in de 
middeleeuwse stichtelijke lectuur een grote rol speelt, maar weI gei"nteresseerd is in 
de manier waarop de mens zijn leven in dienst van God stelt. Dat vindt zijn neerslag 
in calendaria en martyrologia. 
De derde groep Kanzelwort und geistlicher Hausschatz gaat over uitgesproken 
stichtelijke literatuur en bevat artikelen van E.H. Rehermann, Die protestantischen 
Exempelsammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Versuch eines Uberblicks und 
einer Charakterisierung nach Aufbau und Inhalt (p. 579-645), Heidemarie Schade, 
Andreas Hondor!!s Promptuarium Exemplorum (p.646-703) en Herbert Wolf, 
Erziihltraditionen in homiletischen Quellen (p. 704-756). Het boek wordt besloten 
met een lijst van de bronnen en de literatuur, een namen- en een motievenregister. 
- A.J. Dekker. 
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Den volmaeckten cocke. Keukenboeck der oud vermaerde abdije van Affiigem bij 
Aelst. Met een inleiding van J. Ockeley. [Asse] 1975. (Ascania-bibliotheek nr. 32). 
XXII, 101 p., 6 ill. (stencil); B.fr. 200.-. 

Aan de uitgave van dit kookboek van de Affligemse abdij, dat waarschijnlijk uit de 
achttiende eeuw dateert, gaat een goed gedocumenteerde, 22 pagina's tellende 
inleiding vooraf, waarin enige aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en de 
betekenis van de abdij en waarin uitvoerig stilgestaan wordt bij de voeding in de 
abdij in vroegere eeuwen. Aan de orde komen o.m. de samenstelling van de 
maaltijden, het keukenpersoneel van de zestiende tot de achttiende eeuw, hoeveel
heden en kosten van levensmiddelen in verschillende jaren, het keukengerei volgens 
een inventaris uit 1570. Tenslotte wordt de geschiedenis van het handschrift, het 
uiterlijk ervan en enige bijzonderheden betreffende de inhoud beschreven. Het 560 
recepten bevattende kookboek, dat integraal afgedrukt is, gaat vergezeld van enige 
reproducties van schilderijen die op de "oeding betrekking hebben. De uitgave 
wordt afgesloten door een systematisch register op de recepten. - J.J.-v.P. 

Waar Gebeurd. Meer dan 60 verhalen die niemand geloven wi! maar die waar 
gebeurd zijn. Naar de gelijknamige KRO-televisieserie 'Waar Gebeurd' bewerkt door 
Herman Pieter de Boer. Naarden 1974, AJ.G. Strengholt's Boeken. 154 p.,! 15.-; 
ISBN 9060103548. 

In de televisieserie Waar Gebeurd die in de herfst van 1973 startte, mochten mens en 
een bijzondere gebeurtenis of ervaring die zij hadden meegemaakt vertellen. Op de 
oproep naar dergelijke verhalen reageerden in korte tijd al enkele duizenden 
mensen. Bij de selectie voor de uitzending hebben de yrogrammamakers geprobeerd 
de verschillende soorten verhalen zoveel mogelijk aan bod te laten komen. Deze 
bundel is weer een keuze uit de uitgezonden verhalen. Hoe die keuze tot stand 
gekomen is, wordt niet vermeld. De verhalen zijn met het oog op de boekvorm wat 
bijgeschaafd, o.a. is de eerste persoon waarin zij verteld werden, vervangen door de 
derde persoon. Inhoudelijk is echter niets wezenlijks veranderd. Wat had men te 
vertellen? Auto-ongelukken (3 x), ontmoetingen met bekende person en alS dp. 
koningin, Mireille Mathieu, Fien de la Mar (5 x), mensen die zich vreemd gedragen 
(6 x), misverstanden met een nuchtere ontknoping (4 x), het toeval (4 x), allemaal 
verhalen waaraan door hun weinig spectaculaire thematiek meestal geen lang leven 
beschoren is en die de sagenboeken niet gehaald hebben. Daarnaast verhalen die we 
weI in sagenverzamelingen aantreffen: over wonderdokters (2 x), toverij (3 x), reve
nants (3 x), voorlopen (2 x), spokerij (16 x), dromen (5 x), god (1 x), verder verhalen 
over marsmannetjes, reincarnatie,stem uit het graf, een verloren voorwerp dat op 
wonderbaarlijke wijze weer terugkomt en enkele anecdotische verhalen. Vergelijken 
we deze verhalen met die van de bekende volksverhaalverzamelingen dan valt de 
persoonlijke en eigentijdse vormgeving op. Dat hangt ongetwijfeld samen met de 
bijzondere wijze waarop deze verzameling tot stand is gekomen. Er is immers 
gevraagd naar persoonlijke belevenissen en de verhalen hierover zijn de zeef van de 
traditie nog niet gepasseerd. Bovendien zijn de vertellers niet overwegend 'uit de 
oudere plattelandsbevolking gerecruteerd wat op de feitelijke inhoud van de ver
halen zijn uitwerking niet mist. Men rijdt in auto's rond, gaat met vacantie, staat in 
de lift, gaat naar concerten, 'doet inkopen in een supermarkt enz. Ais deze bundel 
representatief is voor de duizenden brieven dan geven die een aardige indruk van 
sagenvormende ervaringen anna 1973/4. 
De KRO is van plan deze brieven in haar archief te bewaren. - A.J .D. 



Welkenhuysen, Andries. Het lied van boer Eenos (Versus de Unibove). Kluchtig 
vertelsel uit de elfde eeuw. Inleiding, facsimile-weergave, teksteditie, metrische 
vertaling, bijlage ter verantwoording en duiding. Leuven 1975, Uitgeverij Acco. 
(Syrinx-reeks 1). 50 en 36 (bijlage) p.;f 13.50. 

De Versus de Unibove vormen de oudst bekende versie van ATh. 1535. De· auteur 
was waarschijnlijk een geestelijke, mogelijk van de Sint-Pietersabdij te Gembloux in 
Wallonie. Ret handschrift is ontdekt en voor 't eerst uitgegeven door Jacob Grimm. 
In 1944 verscheen een bibliofiele editie in beperkte oplage met vertaling van P. Van 
de Woestijne. De tekst van deze editie werd met enkele correcties overgenomen 
door K. Langosch in diens Waltharius-Ruodlieb-Miirchenepen (1956). De uitgave 
van Welkenhuysen levert naast een nieuwe teksteditie met vertaling voor het eerst 
een facsimile-weergave van het handschrift. De losse bijlage bevat een literatuurlijst, 
de beschrijving en geschiedenis van het handschrift en een tekstkritisch en ver
klarend commentaar. - A.J.D. 
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