
Literatuur: boeken 

Der arm man 1525. Volkskundliche Studien. Herausgegeben von Hermann Strobach. 
Berlin 1975, Akademie-Verlag. (Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralin
stitut f. Geschichte: VerOffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 
Band 59). 366 p., talrijke ill., waarvan 35 buiten tekst; f 40,80; bestelnummer 
752~695-8 (2034/59). LSV 0705. 

Hermann Strobach schrijft in de Inleiding dat het doel van deze bundel is, de 
geestelijke en materiiHe cultuur van de arbeidende klasse ten tijde van de Boeren
opstand te tonen als een afspiegeling van haar strijd tegen de feodale machthebbers. 
Hij zet zich daarmee af tegen de 'burgerlijke' volkskundigen, die de cultuur zien als 
traditie (Karl-S. Kramer), de sociale tegenstellingen verdoezelen ter wille van de 
nationale eenheid (Rumpf, Hansen), de culturele evolutie beschouwen als een 
zelfstandig proces (W.-E. Peuckert) of, uit een behoefte zich te distantieren, tegen
stellingen schepp en waar ze niet bestaan hebben (Bausinger). Ter verduidelijking 
van het eigen (marxistisch-leninistische) standpunt geeft hij, behalve een groot 
aantal citaten uit het werk van Engels, een karakteristiek van de klassenstrijd in 
Duitsland in de zestiende eeuw, van het aandeel dat de belangrijkste bevolkings
groepen (boeren, stedelijk proletariaat, adel, burgers) daarin hadden en wijst hij, 
vooruitlopend op de volgende artikelen, op de rol die het toneel, het verhaal, de 
grap en het lied daarin speelden (p. 7-21). Ulrich Bentzien geeft een overzichtvan 
de stand van de landbouw in de zestiende eeuw (methoden, gereedschappen, ge
wassen) waarbij hij aan de bestaande literatuur nog enkele archivalische gegevens 
over vernieuwingen toevoegt. Hij stelt vast dat het centrum van de vernieuwingen 
in de Nederlanden ligt en bestrijdt de stelling van Wiegelmann dat het Pruisische 
grootgrondbezit vernieuwend zou hebben gewerkt. Naar zijn mening vormden 
grootgrondbezit enerzijds en markegenootschap anderzijds juist een belemmering 
voor de vooruitgang, die na het neerslaan van de Boerenopstand nog vergroot werd. 
Afgezien hiervan heeft de landbouw in die tijd in organisatie, specialisatie en tech
nische ontwikkeling toch al een grote achterstand op de stedelijke ambachten, al 
verhinderde dat niet een samengaan van boeren en burgers in de strijd tegen de 
feodale heersers. Kenmerkend voor die strijd noemt hij het tenslotte nog dat niet 
de boeren, maar de legers van de grootgrondbezitters grote verwoestingen aanricht
ten, dat de boeren, in tegenstelling tot de gang bare mening, behoorlijk bewapend 
waren en dat ze hun gereedschappen als symbolen op zegels en wapenschilden aan
brachten, wat op een sterk gestegen zelfbewustzijn wijst (p. 22-51, 13 ill.). Rudolf 
Quietzsch belicht de economische en sociale achtergrond van het verzet van de 
boeren in Thiiringen en Sachsen in diezelfde tijd tegen het recht op weidegang dat 
de grootgrondbezitters zich geleidelijk voor hun schapen had den toegeeigend. De 
nederlaag van de boeren betekende een eeuwenlange belemmering voor een ge
zonde ontwikkeling van de landbouw (p. 52-78). Karl Baumgarten wijst op een 
opmerkelijk verschil tussen de beschrijving die Boemus en Munster omstreeks 1520 
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van het boerenhuis in het Rochschwarzwald geven en het beeld dat men ervan krijgt 
op grond van de huizen uit die tijd die nu nog bestaan. In hun beschrijving is sprake 
van kleine, armoedige gebouwen. De gebouwen die we nu nog kennen, vallen op 
door hun omvang. Ret steeds kleiner worden van de dorsvloer in de loop van de zes
tiende eeuw wijst op een overschakeling op veeteelt, wat op zichzelf al een zekere 
welstand garandeerde. Uit archivalische gegevens blijkt dat in diezelfde tijd in toe
nemende mate bouwmeesters uit de steden worden aangetrokken en dat de woon
cultuur een burgerlijk karakter krijgt. Deze tegenstrijdigheid is te verklaren als men 
in het oog houdt dat de tijdgenoten de armoede van de kleine boeren beschreven, 
terwijl zich daamaast een kleine groep economisch sterke boeren vormde, die zich 
op de markt gingen richten en een belangrijk aandeel namen in het verzet tegen de 
feodale heersers (p. 79-88, 4 ill.). Alfred Fiedler ziet in de rijkskledingwetten uit 
het begin van de zestiende eeuw, met hun verfijnde voorschriften en onderverde
ling naar beroepen, in de eerste plaats een poging om de uiterlijke verschillen tussen 
de standen te handhaven. Daamaast dienen ze om geldverspilling tegen te gaan, 
omdat de opkomende staten een voortdurend tekort hebben, en ze weerspiegelen 
bovendien, in een periode van onrust en overgang, een nostalgisch verlangen naar 
een soberder verleden. Dat laatste sprak ook de grote massa aan. Beziet men de 
voorschriften nauwkeuriger, dan blijkt dat ze haar niet geraakt kunnen hebben. Ze 
richtten zich in het bijzonder tegen een kleine groep boeren, vooral in het zuid
westen, die voor de markt gingen werken en zich door hun rijkdom begonnen te 
onderscheiden van de verarmde adel - juist die boeren die in de Boerenopstand een 
belangrijke rol speelden (p. 89-102, 4 ill.). Helmut Wilsdorf geeft een uitvoerige 
beschrijving van de geestelijke en materiiHe cultuur in de mijnstreken van Midden
Europa in de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw 
(p. 103-174,20 ill.). Erik Huhns maakt duidelijk, met voorbeelden uit kunst, litera
tuur, volkslied, vlugschriften en manifesten, hoe de strijd tegen de sociale misstan
den omstreeks 1500 in Duitsland nauw verweven was met de strijd voor een religi
euze hervorming en het streven naar nation ale eenheid. Dat die eenheid niet ver
wezenlijkt wenl, de hervorming een werktuig werd in de handen van de feodale 
machthebbers en de opstand voor een sociale gerechtigheid werd neergeslagen, 
komt omdat achter deze verlangens zoveel tegenstrijdige belangen van zeer verschil
lende groepen schuilgingen (p. 175-196). Gabriele Schieb wijst erop dat het streven 
naar een nationale geschreven taal omstreeks 1500 onlosmakelijk verbonden is met 
het verzet tegen de bestaande economische en politieke verhoudingen (p. 197-218). 
Rudolf Weinhold tekent de achtergrond van de studentenopstand tegen de geeste
lijkheid in Erfurt in 1521 aan de hand van twee gedichten van tijdgenoten 
(p. 219-236,3 ill.). Hermann Strobach besteedt aandacht aan de (zeldzame) liede
ren uit en over de Boerenopstand (p. 237-273) en Gisela Burde-Schneidewind aan 
de weerspicgeling van de opstand in het volksverhaal (p. 274-287). Erich Stock
mann stelt vast dat het gebruik voor militaire doeleinden van trommels en fluiten, 
dat aanvankelijk voorbehouden was aan de feodale heersers, tijdens de Boerenop
stand voor de onderdrukten een symbolische betekenis kreeg (p. 288-308, 3 ill.). 
Doris Stockmann komt tot een dergelijke slotsom voor het gebruik van de nood
klok (p. 309-340). Van Friedrich Sieber en Wilhelm Fraenger worden al eerder ver
schenen artikelen herdrukt, dat van Sieber (uit Letopis 1968/69) over symbolische 
gebaren waarmee de opstandelingen trouw zwoeren en die waarmee ze gedwongen 
werden zich te onderwerpen (p.341-346), en dat van Fraenger (uit Beitr. z. 
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sprachl. V olksu berl. 1953) over de door Durer getekende gedenkzuil voor de 
Boerenopstand (p. 347-362,3 ilL). - J.J.V. 

Axel Steensberg. 1st June 1976. Caritas Romana. The Concept of Culture. Editor: 
Grith Lerche. Copenhagen 1976, National Museum of Denmark. 110 p., 12 ill., 
14 foto's; D.Kr. 40.-; ISBN 87-480-0103-1. 

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Axel Steens berg heeft Grith 
Lerche een bibliografie van zijn werk samengesteld (p. 52-88), met een onder
werpregister. Bovendien zijn twee van zijn artikelen in een Engelse vertaling af
gedrukt, een artikel over het Caritas Romana-motief uit 1957 (overgenomen uit 
Budstikken) en een artikel over het begrip cultuur uit 1966 (uit de feestbundel 
voor K.R.V. Wikman). Steensberg heeft vooral geschreven over landbouw en land
bouwgereedschappen en over materitHe cultuur in het verleden. - J.J.v. 

Baroja, Julio Caro. Le my the du caractere national et son elaboration pour l'Espagne. 
Traduit par Jean-Paul Cortada. Lyon 1975, Ed. Federop. (Coilection minorites na
tionales).124p.;f27.-. 

De geschiedenis van de uitspraken over het volkskarakter, vanaf de renaissance 
tot op de dag van heden, is een geschiedenis van gemeenplaatsen. Die gemeenplaat
sen zijn veel afhankelijker van de politieke en economischekrachtsverhoudingen in 
Europa en van de vooroordelen van de schrijvers dan men doorgaans meent. Om dat 
duidelijk te maken, geeft Baroja een overzicht van wat in de loop van de eeuwen 
over de Spanjaarden is geschreven. Daarbij legt hij de nadruk op de tegenstrijdig
heden, de partijdigheid en de onwetenschappelijkheid van de verschillende karak
teristieken. Hoewel hij ze weI plaatst in hun tijd blijven zijn opmerkingen daarover 
toch te algemeen om een duidelijk inzicht te geven in de psychologische betekenis 
van dergelijke karakteristieken in het verkeer .tussen mensen van verschillende natio
naliteiten en voor de inwoners van een bepaald land, en in de verhouding tussen tra
ditie en actualiteit in hun oordeel over anderen en over zichzelf. - J.J.V. 

Belmont, Nicole. Arnold van Gennep. Le createur de l'ethnographie fran(:aise. Paris 
1974, Payot. (Petite Bibliotheque Payot 232). 187 p.; flO.75; ISBN 
2-228-32320-9. 

Nicole Belmont beschrijft in dit boekje de ontwikkeling van Van Genneps weten
schappelijke denkbeelden en schetst de inhoud van zijn belangrijkste werken. Zij 
onderscheidt in zijn werk twee, elkaar in de tijd overigens overlappende, fasen, een 
eerste waarin hij, kritisch en vaak polemisch, stelling nam tegenover theorieen uit de 
culturele antropologie van zijn dagen inzake totemisme, legenden, my then en riten, 
een tweede waarin hij zich bezighield met de volkskunde van Frankrijk, met als be
langrijkste resultaat de onvoltooide 'synthese het Manuel de folklore franc;ais con
temporain. Les rites de passage ziet Belmont als het scharnier tussen beide fasen, 
het boek waarin niet zozeer een theorie alswel een ordeningsschema ontvouwd 
wordt, dat Van Gennep in zijn volkskundige werk gebruikt heeft. 

De schrijfster haalt het modeme in Van Gennep naar voren: zijn afwijzen van het 
lukraak vergelijken van culturele elementen uit verschillende gebieden los van de 
context waarin ze voorkomen zoals Frazer dat deed (en velen na hem); zijn stelling 
dat vemieuwing in de cultuur van een individu uitgaat en dat men 'volks' niet met 
collectief gelijksteilen mag. Modem was Van Gennep ook in zijn opvattingen over 
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de volkskundige kaart: deze biedt z.i. geen oplossingen om trent de ontstaansge
schiedenis van verschijnselen, maar maakt het mogelijk vragen te stellen. 

Nicole Belmont geeft een sympathieke en held ere beschrijving van het werk van 
deze originele en warmbloedige geleerde. Nu wordt geschiedenis, ook wetenschaps
geschiedenis, niet geschreven vanuit een luchtledig; men stelt vragen aan het ver
leden en ontwerpt er een beeld van vanuit het heden. Zo is het ook hier. Belmont 
beschrijft Van Gennep weliswaar niet als een voorloper van het Franse structuralis
me - directe invloed daarop had hij niet -, maar weI als iemand die, doordat hij de 
nadruk legde op de functies en onderlinge relaties van bv. gebruiken en verhalen, 
achteraf actueel blijkt te zijn. 

In diezelfde lijn ligt haar weergave van Van Genneps verhouding tot de geschie
denis. Van Gennep stond daarmee op gespannen voet. De historische bestanddelen 
in het werk van Durkheim, de leidende figuur in de Franse sociologie van zijn tijd, 
wees hij af als te abstract; de geschiedschrijving in het begin van deze eeuw, met zijn 
nadruk op de politieke geschiedenis en op de afzonderlijke feiten, had hem weinig 
te bieden. Hier ziet Belmont een verzoening achteraf door de opkomst van de 
Annales-groep, en daarmee van een manier van geschied beoefening waarmee Van 
Gennep vrede gehad zou hebben. Dat is mogelijk, maar ik denk dat Belmont de 
mate van convergentie tussen de structuralisten en de groep historici rond Annales 
overschat en het lijkt me ook - maar dat is speculatie - dat Van Gennep ondanks 
zijn voorkeur voor synchronie boven diachronie plezier beleefd zou hebben aan de 
aanval van E.-P. Thompson op Levi-Strauss ('Rough music': Le charivari Anglais.
Annales 27 (1972) p. 285-312) omdat voor hem de volledigheid van een dossier 
- met aIle interpretatiemoeilijkheden vandien - zwaarder woog dan de coherentie van 
een theorie. - R.E.K. 

Breugel, Aug. v. Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd. 1975, Stichting Brabants 
Heem. (Bijdrage tot de stu die van het Brabantse Heem, deel XI). 192 p., 183 ill., 
3 krt.;f27.50. 

Na inleidende opmerkingen over de region ale indeling van de mutsen en over de 
muts als statussymbool voIgt een alfabetische opsomming van de mutsen en muts
onderdelen (p. 18-50), een beschrijving van diverse ekonomische aspekten en van 
de techniek van het mutsenmaken (p. 50-83). Hierna bespreekt de schrijver, zijn 
eigen materiaal benuttend, de plaatselijke verschillen in mutsen en maakt daarbij 
gebruik van verspreidingskaarten van Weynen. 

Het boek besluit met een lijst van personen die mutsen geschonken hebben, mut
senmaaksters, personenjinstellingen in het bezit van Brabantse mutsen en met een 
plaatsnamenregister. - G .W.M.R. 

Briickner, Wolfgang. Elfenreigen, Hochzeitstraum. Die Oldruckfabrikation 
1880-1940. Mit einem Beitrag von Willi Stubenvoll. Koln 1974, Verlag M. DuMont 
Schauberg. 167 p., 102 ill., waarvan 26 in kleur;f 10.50; ISBN 3-7701-0762-4. 

De combinatie van steenc:;"uk en snelpers in de tweede helft van de negentiende 
eeuw schiep de voorwaarde voor een massale vervaardiging van afbeeldingen in 
kleur, die als wandversiering op de markt werden gebracht en binnen korte tijd in 
de woningen van de kleine burgerij en iets later van de plattelandsbevolking en de 
arb eiders een noodzakelijk onderdeel van het huisraad werden. Aan deze massa-
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productie werd in 1973 in Frankfurt een tentoonstelling gewijd die een jaar lang in 
Duitsland circuleerde en die de directe aanleiding was tot het schrijven van dit boek. 
Bruckner schetst de rol die de oudere volksprent en het voorbeeld van de hogere 
sociale kringen in deze ontwikkeling speelden en hij laat zien hoe de lijst, het for
maat en de afgebeelde thema's veranderen als gevolg van veranderingen in de 
smaak, welke voorbeelden daarbij worden nagevolgd en wat de invloed van de pro
ducenten en de kunstenaars is. In een afzonderlijk hoofdstuk geeft Stubenvoll een 
overzicht van de geschiedenis van techniek en vervaardiging van de kleurendruk. 
- J.J.V. 

CoUaer, Paul. La musique populaire traditionelle en Belgique. BruxeUes 1974, Aca
demie Royale de Belgique. (Memoires de la classe des beaux-arts, Collection in 4° -
2e serie, Tome XIV - fasc. la/b). X, 200 p., 4 schema's, 15 ill. buiten tekst en, in 
afz. band, 102 nvb.; Bfr. 1500. 

Bij het Ie zen van dit boek moest ik denken aan het verhaal van Genesis 18, waar 
Abraham God overreedt de stad Sodom te sparen als daar maar vijftig, veertig, ja 
zelfs maar tien rechtvaardigen zouden worden gevonden. Ook dit laatste bleek niet 
het geval te zijn, met bekend gevolg. 

De verdiensten van Paul CoUaer voor de muziekwetenschap en -beoefening zijn 
internationaal erkend en het stemt dan ook verdrietig dat hij nu dit boek op zijn 
naam heeft gebracht, want er zijn nauwelijks tien bladzijden in aan te wijzen waar 
de plank niet op een of andere manier misgeslagen wordt. Die misslagen varieren 
van eenvoudige verschrijvingen tot pertinente onjuistheden, van ongefundeerde 
meningen tot meditatieve excursies in het klinkend universum. Er wordt in dit 
boek z6 veel overhoop gehaald, dat men weI een vat vol geleerdheid moet zijn om 
elke bewering te kunnen controleren. Aangezien op de meeste plaatsen een behoor
lijke bronvermelding achterwege is gebleven (waar die weI aanwezig is, dan zelden 
geheel foutloos), acht ik mij ontslagen van de taak, enige orde te scheppen in een 
volstrekte wanorde waarin overigens een 'Leitmotiv' of 'idee fixe' voortdurend aan
wezig is: de authenticiteit van de Vlaamse volksmuziek en haar historische super
ioriteit aan de Waalse. 

De tekstband bestaat uit vier niet geheel vergelijkbare delen: Generalites 
(p. 11-50), Le pays flam and (53-131), Le pays wallon (135-159) en Instruments 
(163-197), elk bestaande uit een of meer hoofdstukken. Ret opvallende verschil 
in omvang tussen de delen Vlaanderen en Wallonie vindt zijn oorzaak hierin, dat 
volgens CoUaer de Waalse provincies weliswaar enkele aantrekkelijke voorbeelden 
van archafsche muzikale vormen bezitten, maar overigens hun culturele erfgoed 
bijzonder slecht hebben beheerd (153), terwijl een systematisch verzamelen daar 
ook pas veel later op gang gekomen is dan in Vlaanderen. Ook kwalitatief laten de 
Waalse melodieen alles te wensen over: ze zijn grotendeels karakterloos, clichema
tig, zinledige aftreksels uit zulke triviale bronnen als de opera comique, vaudeville 
en La Cle du Caveau, met andere woorden 'abgesunkenes [!] Kulturgut' en in ethno
logische zin niet-populair. Evenmin populair, want te beperkt van actieradius, is 
wat de industrie-arbeiders in de steden zongen (147-148). Een gunstige uitzonde
ring vormt Senny's uitgave van 75 liederen uit de dorpen Lorce en Filot, waarvan 
'une quinzaine echappent a la banalite et a l'indifference'. Collaer, met waarschijn
lijk onbedoelde maar veelzeggende hatelijkheid: 'Quinze chansons interessantes, 
c'est beaucoup pour deux villages voisins' (147). Ook op het punt van historische 
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bronnen is in Wallonie armoe troef, schrijnende tegenstelling tot de rijkdom van 
Vlaanderen - we zullen hierna nog zien hoe Collaer die Vlaamse schatten weet te 
vinden en waarderen. Er is over Wallonie al met al weinig te vertellen en de rest van 
dit gedeelte wordt dan ook gevuld met irnpressionistisch getinte beschrijvingen van 
de cramignon in Luik, Collaers favoriete carnaval van Binche en andere zaken. Kort
om: Wallonie gaat vernederd af door de zijdeur en wij zijn een illusie armer, nl. dat 
dit boek zou gaan over de BeZgische volksmuziek. Want het gaat over de Vlaamse. 
Althans tot op zekere hoogte. 

Keren wij terug naar het gedeelte Generalites. In de hoofdstukken I (Ristoire et 
culture, 11-25) en II (Sources fIamandes et wallonnes, 26-34) lezen wij hoe een en 
ander in Collaers visie historisch in elkaar zit. Ret vroegste blijk van belangstelling 
van de Vlamingen voor hun eigen tradities is het feit dat Karel de Grote liederen 
in het 'Dietsch' liet optekenen - geen behoorlijke bronvermelding. In werkelijkheid 
spreekt Einhards Vita Karoli, cap. 29, waaraan deze wetenschap werd ontleend over 
'barbara et antiquissirna carmina' zonder nadere aanduiding van een bepaalde taal. 
Uit het feit dat volgens de overlevering Lodewijk de Vrome het handschrift liet 
vernietigen, trekt Collaer overigens niet de meest voor de hand liggende conclusie. 
- In de middeleeuwen gaat het levendig toe in het toenmalige Belgie. Tal van 
trouveres en troubadours hebben er gewerkt; Rucbald c.s. legden er de theoretische 
grondslag voor de Europese muziek, kunst- en volksmuziek beide, want daar was 
toen nog praktisch geen verschil tussen; Machaut verbleef er lange tijd, niet zonder 
er zijn sporen na te laten. In de 15e en 16e eeuw valt de gouden tijd van de grote 
polyfonisten. 'Le sens melodique caracteristique de cette grande ecole lui vient 
surtout du chant populaire, tant fran((ais que flamand' (18). Mede onder invloed 
van deze meerstemmige kunstmuziek treedt het verval in dat tot 1830 zal duren. 
Niettemin bleven de middeleeuwse tradities in Zuid-Nederland beter bewaard dan 
in Noord-Nederland waar ze door het calvinisme werden uitgeroeid, en in Vlaande
ren beter dan in Wallonie waar men verzuimde ze vast te houden. Natuurlijk heeft 
Vlaanderen door zijn centrale ligging voortdurend blootgestaan aan invloeden van 
buiten die 'risquent de denaturer Ie caractere de ses habitants et d'hybrider leur 
culture' (26). Ret is een 'pays sans frontiere' (29), maar de bewoners zijn zich daar
van dan ook bijzonder bewust. Men vergeve mij de vergelijking met de VVV-folder 
'Krimpen aan de Schelde, kloppend hart van Europa', met een kaartje waarop de 
directe verbindingen met Londen, Rome en Moskou zijn getekend. - Ten onrechte 
verbaasde Guicciardini zich er in 1569 over dat de Vlaamse dorpen en steden zo 
dicht bij elkaar liggen, want, zegt Collaer, er bestaat in Vlaanderen geen verschil tus
sen stad en platteland: het is een Yolk, homogeen en solidair (19). 

Ik citeer dit allemaal niet om de lachers op mijn hand te krijgen, maar om dui
delijk te maken in welke mate dit boek wetenschap, of wat daarvoor moet door
gaan, in dienst stelt van een wensdroom met in laatste instantie politieke conse
quenties. Ret vreemde is dat Collaer zich dat blijkbaar in het geheel niet bewust 
is. Op p. 130 distantieert hij zich zelfs met enige nadruk en kennelijk oprecht van 
nationalistische tendenzen. Toch kan men, met deze bizarre geloofsbelijdenis overal 
op de achtergrond, de betere stukken van het boek nauwelijks nog onbevooroor
deeId lezen. Maar alles went. 

Ten aanzien van zijn bronnenmateriaal trekt Collaer zijn uitgangspunt door. De 
oude liedboeken die hij kent of waar hij weI eens van gehoord heeft, zijn in zijn 
ogen volkomen representatief voor de gehele bevolking, onmiddellijke neerslag van 
uitingen van het yolk, het Vlaamse yolk. Geen ogenblik schijnt hij zich te realiseren 
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dat het gebruik van historische bronnen aan bepaalde beperkingen onderhevig is; 
dat hun inhoud een versteende weergave is van wat in het beste geval het geestelijk 
bezit van zeer bepaalde bevolkingsgroepen is geweest; dat er waarschijnlijk meer 
bronnen zijn verloren gegaan dan bewaard gebleven. Collaer gaat uit van de lijst 
van 415 Nederlandstalige liedboeken die Snellaert maakte voor Willems' Oude 
Vlaemsche liederen van 1848. A1sof niet Snellaert zelf in 1864 een veel uitgebrei
dere lijst publiceerde en Scheurleer in 1908 en '23 een van ruim 4000 titels, nog 
aan te vullen met bibliografisch materiaal uit tientallen recentere monografieen, 
w.o. veel Belgische. Slechts vier handschriften schijnt Collaer te kennen, o.a. het 
onvermijdelijke hs. Gruuthuse dat hij te pas en te onpas te berde brengt - in de 
uitgave Heeroma-Lindenburg; van enige discussie rondom die uitgave heeft hij 
b1ijkbaar niets gemerkt. Hij heeft zijn bronnen niet in natura geraadpleegd, want, 
zegt hij (49), ze zijn immers door Willems en Van Duyse in voldoende mate toe
gankelijk gemaakt. Het is waar: Van Duyses Het oude Nederlandsche lied is een 
meesterwerk, maar nu juist niet in muzikaal opzicht. Wie echter Willems enigszins 
kent, heeft moeite bij zo'n opmerking nog ernstig te blijven. Archivalia heeft 
Collaer niet geraadpleegd, behalve uit de tweede hand in het hoofdstuk over speel
lieden. Waarom zou hij ook, het gaat hier toch over muziek? Ja en nee. Het gaat om 
precies te zijn over melodische structuren. Dus bijvoorbeeld niet over metrum of 
ritme, want die zijn te variabel gebleken om in dit onderzoek te betrekken (7). 
Schamel overblijfsel van een veelbelovende tite!. 

Enkele goede bladzijden niet te na gesproken is de rest van het boek van de hier
boven aangeduide kwaliteit. Collaer heeft veel gereisd en kan dus veel vertellen van 
en vergelijken met wat hij heeft gehoord bij andere volkeren. Juist het preculturele 
aspect in de muziek fascineert hem. Zodra hij echter voet aan wal zet in zijn ge
boorteland, is het mis. Want daar wordt hij geconfronteerd met zoveel onechts, be
dorvens en onvlaams, dat de lezer er haast moedeloos van wordt. Hoofdstuk V 
(Textes poetiques, 53-74) schetst het verval in zijn volle omvang. De Souter
liedekens van 1540 waren nog voor 90% 'autochtoon' (58), maar c. 1539 (!) begint 
de invloed van de rederijkers zich te doen gelden, terwijl in de loop van de 16e en 
17e eeuw steeds meer buitenlandse, vooral Franse, elementen de lage landen bin
nensluipen om hun ontluisterend werk te doen. De procentuele toename van bui
tenlandse melodieen (van 40% in 1587 tot 89% in 1617) die Collaer op p. 59 als be
wijs aanvoert, is kennelijk ontleend aan Pollmanns dissertatie Ons eigen volkslied 
(1935). Helaas houdt Pollmanns berekening geen steek, aangezien hij aIleen de in 
zijn bronnen in een vreemde taal aangeduide melodieen telde, terwijl onder de me
lodieen met Nederlandse namen nog veel meer 'buitenlandse' schuilen, ook al in 
1540 en eerder. De 'afbraak van het eigene' is dus nog grondiger geweest dan Poll
man en in zijn voetspoor Collaer vermoedden. Aan de hoofdstukken VI (Language 
musical, 75-91) en VII (Formes, 92-114) ligt een soortgelijke gedachte ten grond
slag. Tonale melodieen zijn, als ik het goed begrijp, niet des Yolks, maar 'kunst'. Het 
yolk koestert de oude modi, pentatoniek en vooral hexatoniek. Wee het yolk dat 
dat niet doet. Gelukkig hoort de Vlaming niet in alle opzichten tot dezulken: in de 
'couches populaires' wordt het echte Vlaamse lied bewaard (110). Vit talrijke ana
lyses van melodieen concludeert Collaer dat veel tonale melodieen in werkelijkheid 
latent-hexatonisch zijn, dus godlof nog iets van hun volkskarakter hebben bewaard. 
Die analyses zijn er intussen niet in geslaagd, mij te doen begrijpen wat nu weI dat 
Vlaamse karakter is dat zij zouden bezitten. Toch moeten ze dat hebben, immers: 
'Elles proviennent uniquement de l'inspiration flamande. II s'agit bien d'un art 
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autochtone' (131, Conclusion). De vraag stellen is haar beantwoorden. 
De hoofdstukken XI-XV, gewijd aan speellieden en instrumenten, zijn niet beter 

dan de voorafgaande. Instrumenten worden slechts behande1d voorzover zij dee1 
hebben uitgemaakt van oude riten. AIle remmen worden dan ook 10sgegooid. Ret 
boek wordt bes10ten met een epiloog waarin o.a. de moderne componisten tot de 
orde worden geroepen en, dat vergat ik nog, geopend met een in1eiding die als tite1 
zou kunnen hebben: Mens en muziek- overpeinzingen op oudejaarsavond. 'Nous 
saurons enfin it quoi correspond 1a musique et ce qu'elle est' (7). Overigens worden 
in het he1e boek de hoogste getuigen opgeroepen om het troebele betoog kracht bij 
te zetten: L6vi-Strauss,Malraux, Bergson, Stendhal, een zekere Chlomsky (twee 
maal a1dus), maar ge1ukkig ook een eenvoudig man als Dr. Chauchard die in Paris
Match iets heeft verklaard. Alles bij e1kaar smaakt deze Academie-uitgave naar een 
recept uit de culinaire hogeschoo1, verwerkt tot stamppot in een volksgaarkeuken. 
Toch nog iets van het yolk. - F.R. Matter. 

Daem, Marcel. Votiefschilderijen en mirakelboek van kapelletje Schreiboom te 
Gent. Met medewerking van E. Dhanens, X. de Ghellinck de Vaernewyck, L. E1aut 
e.a. en voorafgegaan door een inleiding door R. van der Linden. Gent 1975, Konin
klijke Bond der Oostvlaamse V olkskundigen v.z. w. (Uitgave van de Koninklijke 
Bond der Oostvlaamse Volkskundigen XL). 140 p., 81 ill., 1 tab.; Bfr. 1900.-. 

Na een historisch overzicht van de Mariaverering te Schreiboom (p. 11-22) be
kijken M. Deam en zijn medewerkers zeventig votiefschilderijen van kinderen uit de 
18e tot 20e eeuw op hun volkskundige en kulture1e betekenis (p. 23-36). Zij ko
men tot de konklusie dat de schilderijen ons kunnen 1eren hoe een kind aan Onze 
Lieve Vrouw werd toegewijd en ons een indruk geven van kleding, spee1goed en kin
derspelen uit die tijd. De kunsthistorische waarde wordt belicht door M. Dhanens 
(p. 37-48). M. Madou ziet de schilderijen als be1angrijke ikonografische bron voor 
het kinderkostuum (p. 49-71). Ze geeft een overzicht van de kinderk1eding uit die 
tijd en beschrijft van elk schilderij het kinderkostuum. M. Daem en X. de Ghellinck 
de Vaernewyck geven een inventans van de schilderijen met bio- en bibliografische 
gegevens van geportretteerden en schilders (p. 72-100). M. Daem en L. Elaut ver
volgen met een samenvatting van het mirakelboek, voorzien van een kort kommen
taar (p. 101-122). Een vergelijking met andere mirake1boeken (p. 108-109) wordt 
besloten met de letterlijke tekst van het Gentse boek en samenvattingen in Franse, 
Duitse, Enge1se en Italiaanse tekst. - G.W.M.R. 

Deutsche Volkslieder. Balladen. Gemeinsam mit Heinke Binder, Jiirgen Dittmar. 
Monika Hasse [u. A.] hrsg. von Rolf Wilh. Brednich. Sechster Teil (Deutsche Vo1ks
lieder mit ihren Melodien, VI). Freiburg/Br. 1976, Verlag des Deutschen Volkslied
archivs, in Kommission bei Ernst Kaufmann, Lahr/Schwarzwald. VI, 318 p., muz.; 
in twee afl. 

Met een taaie vasthoudendheid die vo1gens sommigen respect afdwingt, vo1gens 
anderen een betere zaak waardig is, zet het Deutsches Vo1ksliedarchiv hiermee de in 
1935 begonnen reeks Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien voort. Dat de fre
quentie van verschijnen lijkt af te nemen (III 1954, IV 1959, V 1967, VI 1976), za1 
niemand verwonderen, er komt immers steeds meer materiaal beschikbaar voor be
werking. Te hopen is dat de reeks niet het lot zal de1en van sommige andere ambi
tieuze uitgaven die a1 herdrukt moesten worden zonder ooit voltooid te zijn. Gezien 
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de niets ontziende grondigheid waarmee de uitgevers te werk gaan, vrees ik echter 
het ergste. 

Deze zesde band bevat de be1angrijkste teksten en me10dieen van 17 bailaden
typen (vo1gnrs. 124-140), als vanouds met een voiledig overzicht van aile vind
plaatsen, uitvoerige commentaren op de teksten, minder uitvoerige op de melo
dieen. Het gehee1 wordt voorafgegaan door een herziene bibliografie die de oude 
van 1935 moet vervangen (p. 1-47). De commentaren zijn het resultaat van 
filo1ogisch monnikenwerk: tekstverk1aring, variantenvergelijking, motievenonder
zoek, waarvoor tijd, moeite noch lezers zijn gespaard - aileen al van nr. 139 worden 
569 versies uit binnen- en buitenland genoemd. De melodiecommentaren zijn wat 
minder spectaculair, omdat de liederen op grond van tekst-, niet van melodiever
wantschap bijeengebracht zijn. Daarom word ik enigszins achterdochtig bij die com
mentaren die de meest uiteenlopende melodieen ten koste van alles onder een noe
mer trachten te brengen, dat doen ze vrijwel ailemaal. Aileen bij nr. 132 wordt 
ronduit erkend dat de beschikbare melodieen geen duide1ijkeonderlinge samenhang 
vertonen. 

Voor Nederland zijn van bijzonder belang de nrs. 124 (Sangeslohn = Ic sie die 
morgensterre), 125 (Die schone Magdalena = Waer ick een wilde valck), 126 (Das 
mannstoile Miidchen = Dat meysken opter laden lach), 130 (Der Muskatbaum = (?) 
Daer spruyt een boom aen ghenen dal), 136 (Kornschneiden = Hansken sneed dat 
koren was lang), 138 (Miidchen und Hase1 = Dat sou een moey meisie te reyden 
gaen) en 139 (Der schwatzhafte Junggeselle = Er was laatstmaal een ruiterken). 

Ervaringen met eerder verschenen delen van de reeks hebben mij geleerd dat er in 
deze uitgave nogal eens fouten voorkomen. Ik heb ze in dit deel niet met opzet ge
zocht, noem slechts een paar onrege1matigheden. Het Do'oot ende profitelyck 
boecxken, Antwerpen 1539, is zoals de titel al zegt geen 'Amsterdamer Lieder
buch von 1538' (p. 58), maar staat overigens correct in de bibliografie. 'Hansken 
sneed dat koren' is stellig niet hetzelfde als 'Doen Hansken over die heyden reed' 
(211). Clemens' Vierde (- sevenste) musyck boexken zou men niet moeten citeren 
uit de heruitgave van Commer (1857), maar uit die van Bernet Kempers (1953), de 
melodieen van de Souterliedekens niet uit de uitgave van Mincoff-Marriage (1922), 
die voor de teksten grote waarde heeft maar muzikaal een puinhoop is. Waar men 
de Souterliedekens in natura citeert, dan toch zeker niet naar de uitgave 'Antwer
pen 1540 u. weitere Auflagen. Exemplar: Staatsbibl. Berlin (mehrfach)' (35). Zo 
stond het ook letterlijk in de oude bibliografie, maar sindsdien is er in Berlijn het 
een en ander gebeurd dat ook de bibliotheken niet onberoerd heeft gelaten. Boven
dien vert on en de verschillende drukken van het boek, ook de negen van 1540, on
derling zoveel verschil dat men aileen zou mogen citeren naar een met name ge
noemd exemplaar van een met name genoemde druk. Eveneens ongewijzigd bleef 
in de bibliografie (24) de beschrijving van 't Dubbelt verbetert Amsterdamse Lied
boeck, Amsterdam z.j. (midden 17e eeuw), dat door toedoen van Hoffmann von 
Failersleben als Oudt Amsterdams Lied-boeck (c. 1590) een eigen leven is gaan 
leiden. Deze oude mystificatie wordt hier opnieuw onvoldoende opgehelderd, in
tegendeel. Voor alle duidelijkheid zij vastgesteld dat er weI een Nieu Amstelredams 
Lied-boeck van 1591 bekend is, maar geen Oudt Amsterdams Lied-boeck dat dan 
van c. 1590 zou moeten zijn. Het unieke Berlijnse exemplaar van 't Dubbelt ver
betert . .. Lied-boeck moet trouwens als verloren worden beschouwd (vgl. Doku
mentaal 3 (1974) p. 4-5). Tenslotte nog een wens: na 40 jaar en bijna 2000 blad
zijden krijgt deze lezer steeds meer behoefte aan een register. 
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Het is duidelijk dat het Deutsches Volksliedarchiv met deze uitgave meer en 
meer tegen de stroom zal moeten oproeien. Ik wens het daarbij 'Meeresstille und 
glilckliche Fahrt'. - F.H. Matter. 

Dundes, Alan. Analytic Essays in Folklore. Den Haag, Parijs 1975, Mouton. (Stu
dies in Folklore, edited by Richard M. Dorson 2). 265 p.; ca. f 50.-; ISBN 
90-279-323l-X. 

De 20 artikelen van deze bundel die Dundes tussen 1961 en 1971 schreef, zijn 
ruwweg in 4 groepen onderverdeeld waarin achtereenvolgens algemeen theoretische 
problemen, de structurele analyse, de psychoanalytische benadering en enkele ver
schijnselen uit de Amerikaanse volkskunde aan de orde komen. In de eerste groep 
zet Dundes zich sterk af tegen de neiging van de volkskunde, ook in Amerika, om 
zich vrijwel uitsluitend bezig te houden met het verzame1en en cIassificeren van ma
teriaal, de 'lore', waardoor de interpretatie van dit materiaal en het aspect 'folk' te 
veel op de achtergrond zijn gebleven. Sinds Boas is er echter een stroming ontstaan 
die de volkskunde opvat als een spiegel van de cultuur en meer openstaat voor een 
op het heden gerichte, synchrone beschouwingswijze van de verschijnse1en en hun 
contextuele aspecten. Dundes die een exponent is van deze richting interesseert 
zich dan ook vooral voor de betekenis en functie die de vo1kskunde voor de mensen 
heeft en voor de wijze waarop zij vo1kskunde hanteren. Hij demonstreert dat o.a. 
in Proverbs and the Ethnography of Speaking Folklore (p. 35-49), geschreven 
samen met E. Ojo Arewa, waarin hij nagaat door wie en voor wie, in welke situaties 
en met welk doel en welke betekenis spreekwoorden worden gebruikt, allemaal za
ken waar de spreekwoordenverzamelingen doorgaans geen informatie over geven. 

De structurele analyse is voor Dundes het middel bij uitstek om meer inzicht te 
krijgen in de structuur van het meestal sterk gevarieerde volkskundige materiaal. 
Dundes laat zien dat ze gebruikt kan worden voor de typologie van verhalen (Struc
tural Typology in North American Indian Folktales, p. 73-79), voor de vergelijking 
van de structuur van verhalen en spelen die opvallende overeenkomsten vertoont 
welke we ook bij volksliedjvolksdans, geloofjgebruik en spreekwoordjgebaar aan
treffen (On Game Morphology: A Study of the Structure of Non-Verbal Folklore, 
p. 80-87) en voor de genrebepaling tenslotte wat hij demonstreert in een drietal 
artikelen over resp. het raadsel, het spreekwoord en het volksgeloof. 

De psychoanalyse kan volgens Dundes van groot nut zijn bij de interpretatie van 
volkskundig materiaal. Hij begeeft zich echter vaak te snel via de psychologische 
literatuur in het oerwoud der jeugdtrauma's om te kunnen overtuigen. In On the 
Psychology of Collecting Folklore (p. 121-129) stelt hij het verzamelen voor als 
sublimatie van het infantiele plezier in het spelen met de eigen faeces, in Earth
Diver: Creation of the Mythopoeic Male (p. 130-145) zet hij uiteen dat het ver
haal over de schepping der wereld uit een stukje uit het water opgedoken modder 
berust op de no tie (speciaal bij mannen) van de geboorte via de anus en op het 
verlangen van de man om ook te kunnen baren (men denke aan de couvade). Deze 
interpretaties worden ondersteund door talrijke gegevens die, als je eenmaal gelovig 
bent, als een legpuzzel in elkaar passen. Interessanter wordt het m.i. als Dundes zijn 
hypothesen in verbandbrengt met sociaalpsychologische en maatschappelijke ver
schijnselen zoals in On the Psychology of Legend (p. 163-174) waarin hij ontstaan 
en populariteit van een aantal verhalen tracht te verklaren, o.a. van het verhaal over 
de grootmoeder die tijdens een vacantie met haar kinderen komt te overlijden en 
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wier 1ijk vervo1gens wordt gesto1en wat in de Amerikaanse versie weer tot moeilijk
heden met de levensverzekering leidt, en dat van de medische studenten die met de 
hand van een dode geld geven aan een tolgaarder en de hand bij hem achterlaten. In 
On Elephantasy and Elephanticide (p. 192-205), geschreven sam en met Roger 
D. Abrahams, brengt hij de popu1ariteit van de olifantmoppen in het begin van de 
jaren zestig in verb and met de Beweging voor de Burgerrechten van de negerbevol
king en de angst bij vee 1 blanken voor de vermeende sexuele superioriteit van de 
neger. 

De laatste groep die meer op de Amerikaanse vo1kskunde is gericht, bevat naast 
het artike1 over de olifantmoppen en een beschouwing over inscripties in W.C.'s, 
studies over de betekenis van het getal drie in de Amerikaanse cultuur: de driedeling 
treft men aan in voeding, spe1, kleding, afkortingen, onderwijs en wetenschap, en 
over het Amerikaanse toekomstdenken dat eveneens in tal van verschijnse1en zijn 
neers1ag heeft gevonden: in zegswijzen, raadse1s, groetformules, gebruiken als Aller
zielen en verjaardag, in sciencefiction enz. Niet al zijn voorbee1den zijn even over
tuigend doordat ze niet tegen altematieve mogelijkheden worden afgezet. - A.J.D. 

Dundes, Alan and Carl R. Pagter. Urban folklore from the paperwork empire. Austin 
(Texas) 1975. (Publications of the American Folklore Society: Memoir series 62). 
XXII, 223 p., ca. 50 ill.; £ 6.80; ISBN 0-292-78502-X. 

In een Amerikaanse persiflage op de kettingbrief wordt de ontvanger uitgenodigd 
om zijn vrouw in te pakken en aan de bovenste man van de lijst te sturen. Zodra hij 
ze1f op de bovenste plaats staat, zal hij voor haar 16.740 vrouwen terug ontvangen. 
Deze brief is een van de 96 schertsdocumenten, spotprenten, cartoons en verwante 
standaardgrappen die door de schrijvers in dit boek zijn gebunde1d. Ze hebben met 
volksverhalen gemeen dat ze tradition eel en anoniem zijn, verschillende varianten 
vertonen en op meer dan een p1aats voorkomen. In tegenstelling tot volksverhalen 
worden ze via papier verspreid, terwij1 ze verder tot de cu1tuur van de stad en in het 
bijzonder van het kantoor en het leger behoren. Meer dan de he1ft bestaat dan ook 
uit persiflages op bureaucratische voorschriften, 1egerorders, hierarchische verhou
dingen, enqueteformulieren en psycho10gische tests, en in de meeste worden span
ningen afgereageerd die een gevolg zijn van de wijze waarop de modeme samenle
ving is ingericht. Hoewel de schrijvers met deze b10em1ezing in de eerste p1aats de 
aandacht hebben willen vestigen op een naar hun mening verwaarloosd cu1tuurver
schijnse1, zoeken ze in de psychologische functie van dit soort humor, die tegelijk 
een vingerwijzing bevat naar maatschappelijke misstanden en kne1punten, de recht
vaardiging voor hun be1angstelling. In de beknopte inleidingen tot verschillende 
documenten doen ze suggesties voor dergelijke verklaringen, die er op neer komen 
dat de Amerikaanse burger vooral geobsedeerd wordt door racisme, anale erotiek, 
sexualiteit, automatisering, eenzaamheid, feminisme, revolutionaire studenten, mis
bruik van socia1e uitkeringen en bureaucratie. Overigens blijven deze verk1aringen zo 
opperv1akkig dat ze de 1ezer die het boek daarvoor koopt zeker teleur zullen stellen. 
De andere lezer wens ik sterkte. - J.J.v. 

Entjes, Hendrik en Jaap Brand. Van Duivels, heksen en spoken. Nederlandse volks
verhalen. Uit: 'Vonken onder de as', een radioprogramma van de NOS. Den Haag 
1976, Boekencentrum. 160 p.;f 19.50; ISBN 90-239-2750-8. 

In 1965 begonnen A. Lob1er en Brand met de voorbereidingen van een radio-
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programma over volksverhalen. Door het Volkskundebureau werden zij in contact 
gebracht met een aantal verzamelaars die toen in verschillende delen van het land in 
het kader van een inventariserend onderzoek van dit bureau bezig waren met het 
optekenen van sprookjes en sagen. Vit deze eerste contacten met verzamelaars en 
vertellers die later nog verder werden uitgebreid, ontstond tenslotte het programma 
'Vonken onder de as' dat nog steeds bestaat. Van de in de loop der jaren uitgezon
den verhalen zijn in dit boekje 70 sagen bijeengebracht. Ze zijn in het Nederlands 
herschreven, de vertellers zijn anoniem gebleven, aileen de streek waaruit ze afkom
stig zijn, is vermeld. - A.J.D. 

Enzyklopiidie des Miirchens. Handworterbuch zur historischen und vergleichenden 
Erziihlforschung. Hrsg. von Kurt Ranke zusammen mit Hermann Bausinger, Wolf
gang Bruckner, Max Luthi, Lutz Rohrich, Rudolf Schenda. Redaktion: Lotte Bau
mann, Ines Kohler, Elfriede Moser-Rath, Ernst Heinrich Rehermann, Hans-Jorg 
Uther. Berlin, New York 1975/6, Walter de Gruyter. Band 1, afl. 1-14. 1152 kol.; 
DM 68.- per afl. 

De Enzyklopdaie des Mdrchens zal 3600 alfabetisch geordende artikelen gaan 
bevatten en een omvang krijgen van 12 delen, ieder bestaande uit 5 afleveringen van 
in totaal 750 bladzijden. Het is de bedoeling dat ieder jaar 2 it 3 afleveringen ver
schijnen waardoor in het jaar 2000 het werk voltooid zou kunnen zijn. Deze ency
clopedie is ruimer van opzet dan het onvoltooid gebleven Handworterbuch des 
deutschen Mdrchens uit de jaren dertig. De A b.v. die in het Handworterbuch 156 
bladzijden inneemt, is hier uitgegroeid tot 560 bladzijden. Centraal staan de ver
halen van de Aarne-Thompsonindex, dus niet slechts het sprookje in engere zin. 
Geografisch ligt het accent op Europa en de door Europa befnvloede gebieden, ver
der op het Middellandse Zeegebied en Azie. Men vindt er de theorieen over de oor
sprong, verspreiding en betekenis van het sprookje, kwesties betreffende het vertel
proces en de stijl, verder verhaaltypen en motieven, voorzover die tenminste een 
naam hebben (b.v. Amor und Psyche, der Alte und der Tod) - dat betekent waar
schijnlijk dat de naamloze niet aan bod komen -, stofelementen als Alte Jungfer, 
Alte Leute, Apfel en tenslotte bekende onderzoekers en verzamelaars, belangrijke 
bronnen en regionale overzichten (b.v. Aegypten, Albanien, Aserbaidschan, Alt
afrikanisches Erziihlgut). De artikelen, geschreven door een groot aantal mensen, 
verwijzen telkens naar de belangrijkste literatuur. - A.J.D. 

Fenton, Alexander. Scottish country life. Edinburgh 1976, John Donald publishers 
Ltd. IX, 255 p., 85 ill.;f38.50; ISBN 0-85976-011-1. 

Fenton geeft in dit boek een overzicht van de belangrijkste gereedschappen, tech
nieken en producten van de Schotse landbouwer, van zijn voeding, behuizing, 
brandstof, van de arbeidsverhoudingen en arbeidsverdeling in het 1andbouwbedrijf, 
en van de veranderingen die daarin optraden tussen de zeventiende en de twintigste 
eeuw. Hij besteedt daarbij aandacht aan region ale verschillen en tracht verband te 
leggen tussen het gebruik van de verschillende werktuigen en technieken en de bij
zondere eisen die de omgeving stelde. Zijn belangrijkste conclusie is, dat de verande
ringen in deze periode groter zijn dan men door de omwenteling die de industriali
satie bracht geneigd is te denken. - J.J.V. 
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Folk & farm. Essays in honour of A.T. Lucas. Ed. by Caioimhin 6 Danachair. Du
blin 1976, Royal Society of Antiquaries of Ireland. 227 p., 1 portret, vele ill.; 
£ 6.60. 

Als directeur van het National Museum van Ierland en als wetenschappelijk on
derzoeker he eft A. T. Lucas grote betekenis gehad voor de stu die van de materiele 
cultuur in Ierland. De artikelen in deze bundel dragen daar het stempel van. Ze wer
den hem aangeboden als dank voor zijn nevenverdiensten voor de Royal Society of 
Antiquaries of Ireland, waarvan hij van 1946 tot 1969 secretaris en van 1969 tot 1973 
voorzitter was. De bundel wordt geopend met een bibliografie van zijn publicaties 
(p. 9-14). Daarna haalt James Delaney herinneringen op aan het veldwerk dat hij 
voor de Irish Folklore Commission en het National Museum in South Roscommon 
deed (p. 15-29,4 ill.). E.E. Evans verklaart de geringe belangstelling - tot voor kort 
- in Ierland voor de materiele cultuur onder meer uit de overheersende rol van de 
veeteelt (met betrekkelijk weinig gereedschappen en, daarmee samenhangend, het 
nagenoeg ontbreken van inventarissen als bron voor historisch onderzoek), uit het 
abstracte karakter van de beeldende kunst (een andere belangrijke historische bron), 
en meer in het algemeen uit de typisch Ierse overwaardering van geestelijke zaken. 
Bovendien werd het onderzoek belemmerd door nationale gevoeligheden. Als voor
beeld geeft hij het vastbinden van de ploeg aan de staart van het paard, een wijze van 
aanspanning die tot in de negentiende eeuw in het no orden en westen van Ierland zeer 
algemeen moet zijn geweest, wat men tot voor kort, omdat het te beschamend leek, 
niet wilde erkennen. Evans maakt duidelijk waarom het juist in het noordwesten 
voor de hand lag (een veeteeltgebied met uitsluitend haver, op lichte grond, en 
met lichte ploegen) en geeft een aantal historische bijzonderheden (p. 30-39, 
2 ill). Alexander Fenton belicht het proces van de vervanging van de oude Schotse 
ploeg door een nieuwer type en van veranderingen in de wijze van aanspanning, aan 
het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw met een groot aan
tal citaten uit bronnen uit die tijd (p. 40-53, 3 ill.). Alan Gailey geeft een eerste 
overzicht, op grond van veldwerk, van de ontwikkeling van nieuwe huistypen door 
verbeteringen en veranderingen aan de toenmalige traditionele huizen in Ulster in de 
negentiende eeuw. Kenmerkend zijn de opbouw van een verdieping en de verder
gaande onderverdeling van de ruimte, wat wijst op invloed van de steden en op be
langrijke sociale en culturele veranderingen (p. 54-71, 12 ill.). John Granlund 
zoekt naar overeenkomsten tussen de traditionele Ierse en Scandinavische cultuur in 
de behuizing, de organis·atie van het boerenleven, de landbouwtechnieken, de verka
veling en het landbezit in een aantal door hem bezochte Ierse dorpen, in het bijzon
der Coumeenoole (p. 72-89, 11 ill.). Walter HaJ!ernick ziet in de zeventien poppen 
in doodkistjes die in 1836 door kinderen bij Edinburgh werden gevonden en waar
van er acht in het National Museum worden bewaard, een laat voorbeeld van het ge
loof in alruinmannetjes, dat vooral onder zeelieden van de middeleeuwen tot in de 
achttiende eeuw verbreid is geweest (p. 90-96, 1 ill.). J. Geraint Jenkins schrijft de 
geschiedenis van de 'coracle', een ovaalvormige vissersboot zonder kiel op de ri
vieren in Wales waarvan het type al bekend is in de Romeinse tijd, en geeft daarbij 
vooral bijzonderheden over de techniek van het vissen, de gebruikte netten en de 
beperkende bepalingen die tot gevolg had den dat de boot nagenoeg van het water 
verdween (p. 97-109, 3 ill.). Grith Lerche beschrijft een aantal houten spaden met 
ijzerbeslag, vermoedelijk uit de ge-ll e eeuw, die bij opgravingen in Denemarken 
werden gevonden (p. 110-126, 13 ill.). W.A. McCutcheon geeft een historisch over-
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zicht van de betekenis van de stoommachine voor de industrie in Ulster en een be
knopte beschrijving van een aantal machines die nu nog aanwezig zijn (p. 127 -150, 
15 ill.). Venetia Newall maakt aantekeningen bij de rol van de 'kum' (peetvader en 
eerste getuige bij het huwelijk) op de Balkan (p. 151-164). MichaelJ. O'Kelly be
schrijft een aantal ploegstenen (waarmee de zool van de houten ploeg, op de plaat
sen waar hij het meeste sleet, beschermd werd), die bij opgravingen in de vallei van 
de Boyne in de buurt van oude ploegsporen werden gevonden. Exacte datering is 
niet mogelijk, maar het gebruik van dergelijke stenen gaat ongetwijfe1d terug tot de 
middeleeuwen (p. 165-176, 3 ill.). Timothy P. O'Neill geeft een overzicht van de 
Ierse gildebanieren, voorstelling, oorsprong en gebruik (p. 177-199, 17 ill.). Sean 
O'Suilleabhain geeft een b10emlezing uit een dagboek dat hij bijhie1d tijdens een 
snelle inventarisatie van een groep onderzoekers van het vo1ksleven en de materiiHe 
cultuur in Poulaphouca, een dorp dat aan het eind van de jaren dertig verdronken 
werd in een kunstmatig meer (p. 200-207). John C. 0 'Sullivan beschrijft de gereed
schappen en het werk van de reizende ketellapper (p.208-217, 8ill.). Trefor 
M. Owen gaat na welke de belangrijkste bronnen voor een historisch onderzoek naar 
de voeding in Wales zijn en wat men ervan mag verwachten (p. 218-228). Iorwerth 
C. Peate brengt zijn ergemis over een a1 te abstracte academische aanpak van het 
volksleven onder in een aantal losse opmerkingen, die erop neerkomen dat de mens 
en niet het voorwerp in het onderzoek centraal moet staan (p. 229-234), een eis 
die ook door Joseph Raftery wordt geste1d, in het bijzonder aan de archeoloog 
(p. 235-238). Holger Rasmussen geeft details over het houden van ganzen op het 
Deense eiland Nyord in de vorige eeuw, in het bijzonder over de wijze van merken 
en over de magische hande1ingen die ze tegen roofvogels moesten beschermen. Bij 
de laatste (het spijkeren V,lll roofvogels op de deur en het steken van jonge ganzen 
door een gat b.v. in het bekken of de schedel van een paard, of door de pijp van een 
broek) vermeldt hij vergelijkend materiaal o.a. uit Denemarken en Zweden 
(p. 239-250, 3 ill.). Helen M. Roe schrijft over de verering van St. Michael in Ier
land vanaf de vroege middeleeuwen, met a1s bij1age een lijst van de haar bekende 
afbeeldingen (p. 251-264, 13 ill.). Axel Steensberg voert nieuwe argumenten aan 
in de discussie over de vorm en het gebruik van het eergetouw dat door Vergilius 
in zijn Georgica beschreven wordt, en de verhouding tot de praehistorische eerge
touwen die bekend zijn uit opgravingen in o.a. het Rijndal, Sussex, Jutland en van 
de rotstekening uit Litsleby in Zweden (p. 265-272, 8 ill.). C.B. Thompson publi
ceert de tekeningen van een tweewielige Ierse kar, die in het begin van de negentien
de eeuw door een Engelse reiziger (C. Varley) werden gemaakt, voegt daar enke1e 
historische bijzonderheden aan toe en vergelijkt de afbeelding met de kar die uit 
deze eeuw nog bekend is (p. 273-277,4 ill.). - J.J.V. 

Gennep, Arnold van. Textes in edits sur Ie folklore franr;ais contemporain. Presen
tes et annotes par Nicole Belmont. Paris 1975, G.-P. Maisonneuve & Larose. (Archi
ves d'ethno10gie frangaise no. 4.). 142 p., 1 foto;! 23.25; ISBN 2-7068-596-X. 

In de nalatenschap van Van Gennep bevinden zich een aantal fragmenten die hij 
had willen verwerken in de In1eiding tot zijn Manuel de folklore franr;ais con tempo
rain en in de Slotbeschouwing. Die welke bestemd waren voor de Inleiding werden 
door hem niet gebruikt, en die voor de Slotbeschouwing kon hij niet meer gebrui
ken omdat hij stierf voor het werk voltooid was. Hoewel het dus onzeker is welke 
waarde hijzelf hechtte aan deze pogingen om bepaalde problem en onder woorden 
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te brengen, zijn ze naar het oordeel van de uitgeefster karakteristiek genoeg voor 
zijn manier van denken om te worden gepubliceerd. Ze bevatten enkele korte 
hoofdstukken uit een geschiedenis van de beoefening van de volkskunde in 
Frankrijk, gedachten over traditie en variatie, critische beschouwingen over de ma
nier. waarop de gegevens in andere handboeken dan de zijne gepresenteerd worden, 
pogingen om te komen tot een territoriale indeling van Frankrijk op grond van de 
bestaande verschillen in zeden en gebruiken, en nog wat kleinere stukken. Aange
zien ze nu aIleen nog historische betekenis hebben, hebben ze het prikkelende dat 
ze gehad moeten hebben toen ze geschreven werden, verloren. Het merendeel is ver
ouderd of lijkt overbodig geworden. Niettemin zijn ze door hun heldere formule
ringen en de zindelijke manier van denken, waarin Van Gennep zich gunstig onder
scheidt van veel van zijn tijdgenoten, nog altijd een plezier om te leien en zijn ze 
voor de kennis van zijn opvattingen van betekenis gebleven. - I.I.V. 

Handbuch des VoZksliedes. Hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich, Lutz Rohrich, Wolf
gang Suppan. Band I: Die Gattungen des VoZksliedes. Band II: Historisches und 
Systematisches -Interethnische Beziehungen -MusikethnoZogie. Munchen 1973/75, 
Wilhelm Fink Verlag (Motive. Freiburger Folk!. Forschungen l/I-II). 967, 824 (2) 
p., 41 ill. buiten tekst, graf., tab., muz.; ca. DM 170.- per dee!. 

Twee vuistdikke delen die laten zien waarin een klein vakgebied groot kan zijn. 
De titel verdient nadere toelichting. Het is geen handboek in de gebruikelijke zin 
van het woord, maar een verzameling opstellen; bovendien had het m.i. beter 
Handbuch des deutschen VoZksliedes kunnen heten. Waarom het toch zo heet als 
het heet, verklaart Rohrich in zijn voorwoord. In de behoefte aan een hand- en leer
boek dat informeert over de meest recente stand van het onderzoek kan niet wor
den voorzien door een encyc10pedie in een uitzichtloze reeks afieveringen. Dit 
standpunt moet men billijken ook al onderschrijft men het niet. De nadruk ligt 
weliswaar op het Duitse volkslied, maar, zegt Rohrich, het werk is in vele opzichten 
exemplarisch op te vatten. Het gaat immers over min of meer internationale ver
schijnselen. Zolang dit niet betekent dat elk aspect van de Europese volks- en volks
liedkunde getoetst moet worden aan het Duitse equivalent ervan, m.a.w. dat aan de 
Duitse volkskunde het natuurlijke leiderschap van de Europese toevalt, kan men 
daarin met hem meegaan. Nog onlangs echter konden wij in Amsterdam een pro
minente Duitse volkskundige zijn verbazing horen uitspreken over het feit dat men 
zich in Nederland zelfs met het Nederlandse volkslied van v66r de Vrede van Munster 
1648 bezighoudt, in plaats van dat over te laten aan de 'Volksliedforschung'. Er is 
dus weI reden voor enige reserve en Rohrich neemt die niet geheel weg.1 Het spreekt 
intussen vanzelf dat vooral deel I, met uitzondering van wijlen Erich Seemanns bij
drage over de Europese baIlade, zich op Duitsland richt, terwijl deel II, en daarin 
met name de afdeling Musikethnologie, zich met inter- en bovennationale aspecten 
van het onderzoek bezighoudt. 

1 Men moet er niet aan denken dat Nederland soortgelijke pretenties zou kunnen krijgen, bv. op 
grond van het feit dat ' ... was das Publikum im Westen des deutschen Sprachgebietes im 13. 
und 14. Jahrhundert an erziihlender Literatur zu horen bekam ... zu einem betriichtlichen Teil 
niederliindischer Herkunft gewesen sein (muss)'; vgl. W.P. Gerritsen und B. Schludermann, 
Deutsch-niederllindische Literaturbeziehungen im Mitteiaiter. - Akten des 5. Intern. Germa
nisten-Kongr. Cambridge 1975. Bern-Frankfurt/M. 1976, Bd. 2,2 p. 329-339; 332. 
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Een principe heeft de samenstellers in het bijzonder voor ogen gestaan: onbe
vooroordeeld te werk gaan. Men wordt daardoor bijvoorbeeld niet geconfronteerd 
met vruchteloze waardeoordelen over het goede, slechte, echte en onechte volkslied 
en de normenstellende benadering die daaruit voortvloeit. Zo zoekt men tussen de 
51 auteurs (van 58 bijdragen) vergeefs naar de naam van Walter Wiora, zeer opval
lend afwezig. Ook werpen de uitgevers zich met nadruk niet op a1s behoeders van 
wat verloren dreigt te gaan: de vijf-voor-twaa1ftheorie wordt in Rohrichs voorwoord 
hardhandig de nek omgedraaid; het geeft een goed overzicht van de moderne, meer 
zakelijke opvattingen en ontwikke1ingen, is daar zelf ook heel duide1ijk een expo
nent van. Een knap stuk dat handig tussen romantici en technocraten door 1aveert. 
Dat geldt trouwens ook voor R6hrichs opste1 'Die Textgattungen des popu1aren 
Liedes', a1 komt de identiteitscrisis waarin ook dit yak verkeert daarin bijzonder 
duidelijk tot uitdrukking. Een crisis komt men intussen het best te boven door er
over te praten en daar slaagt dit boek aIleen al door zijn immense omvang goed in. 

Ook in ander opzicht is dit werk handboek noch encyclopedie. Klaarblijkelijk 
hebben de uitgevers niet vooraf de gewenste lemmata vastgesteld, maar zich op 
praktische gronden laten leiden door het al dan niet beschikbaar zijn van een ter 
zake kundige specialist. Een meerderheid van de auteurs he eft al eerder in boek- of 
artike1vorm aandacht gevraagd voor zijn onderwerp. Daar is op zichzelf niets tegen 
en voor wie niet elke Duitse publikatie in de boekenkast heeft staan, is het bepaald 
een gemak hier het een en ander samengevat te vinden. Voor een handboek houdt 
deze gedragslijn echter grote risico's in, want ook het omgekeerde is niet denkbeel
dig, nl. dat elke erkende specialist vertegenwoordigd moet zijn ('We kunnen toch 
Karlheinz niet passeren, zijn dissertatie was zo goed!'). De motivering voor de ver
schillende detailonderzoeken, die toch samen zoveel als een systematiek van het 
totaalonderzoek moeten vormen, is dan ook niet altijd even sterk: ' ... steht die 
Erforschung dieser Liedgruppe noch weitgehend am Anfang' (I, 293) of: 'Aus der 
grossen Zah1 der geistlichen Volkslieder heben sich die weihnachtlichen Hirten
lieder als eine eigene Gruppe ab' (I, 419). De verhalen de genres krijgen traditiege
trouw ruime aandacht in niet minder dan zeven bijdragen, maar van het kerst1ied 
wordt slechts een deelaspect behandeld; wie meer wil weten, moet met behulp van 
het overigens voortreffelijke register enkele verspreide en onsamenhangende mede
delingen bijeenlezen. De jaarkring is vertege.nwoordigd met bijdragen over Sint 
Maarten- en nieuwjaarsliederen, resp. van Sauermann en Holtorf. Beiden beperken 
zich tot hun specialisme, Sauermann in ruimte (Westfalen en aangrenzende gebie
den), Holtorf in tijd (middeleeuwen). Terwijl enerzijds het 19de-eeuwse verenigings
lied verdiend aandacht krijgt, mis ik anderzijds een bijdrage over een toch niet geheel 
te verwaarlozen 'Bereich' als het kerklied - tenzij ik Suppans artikel Hymnologie 
und Volksliedforschung a1s zodanig moet beschouwen, wat me niet goed 1ukt als ik 
lees hoe daar de hymnologie met hoon wordt overladen. De scherpe grens die SUp
pan tussen beide disciplines trekt, is trouwens bepaald niet onbetwistbaar: 
D.-R. Moser heeft de laatste jaren herhaaldelijk en overtuigend aangetoond dat die 
grens theologisch juist niet scherp te trekken is. 

Ik bedoel dit alles nog niet eens zozeer als kritiek, wil er slechts mee aangeven 
wat de lezer te verwachten heeft. Zelf heb ik weinig moeite met de schijnbaar aan 
het toeval overgelaten opzet van het boek. Het is, met inzinkingen, een spannende 
wedstrijd, maar wie voor de paarden komt, zou weI eens kunnen merken dat er w'at 
stokpaarden tussendoor draven. Geheel nieuw en oorspronkelijk onderzoek lijkt ten 
grondslag te liggen aan de bijdragen van o.a. K. Beitl (Schnaderhiipfl) en H.W. Schwab 
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(Das Vereinslied des 19. Jahrhunderts). Een zestal bijdragen, hieronder aangegeven 
met een asterix, is al eerder (vrijwel) ongewijzigd verschenen. De omvang van de 
bijdragen varieert van 7 tot 68 bladzijden, een aanwijzing dat de auteurs ook in dat 
opzicht de vrije hand is gelaten. Aan de meeste artikelen is een (vaak uitvoerige) bi
bliografie meegegeven - dus niet aan alle. 

Uit de 30 artikelen die samen deel I vormen, doe ik een willekeurige keus: Ina
Maria Greverus, Heimat- und Heimwehlied (p. 899-922). Het stuk is een samenvat
ting van desbetreffende paragrafen van haar Der territoriaZe Mensch (1972), heeft 
met dat boek een zekere richtingIoosheid gemeen, maar onderscheidt zich ervan 
door zijn betere leesbaarheid. Zij begint met geducht uit te halen naar die weten
schappelijke onderzoekers die het bestaan van Heimat- en Heimweh-liederen ont
kennen, negeren of veroordelen (Sydow, Wiora e.a.) en stelt terech t vast dat de 
kritici dezelfde geestesgeste1dheid vertonen als het door hen bestreden genre: een 
roepen om een 'gezonde' kunst. Dat zij, eenmaal op dat niveau beland, weI eens 
naar dezelfde wapens grijpt als haar tegenstanders, moet de lezer maar voor lief ne
men: de schrijfster is kennelijk niet van beton. 

Heimwee naar het vaderland werd in Zwitserland al tegen het einde van de 18de 
eeuw tot nation ale deugd verheven, nadat het eerder, door legerartsen, als gebrek of 
ziekte was gekwalificeerd. De ontwikkeling in de 'verspiitete Nation' Duitsland zet 
pas veel later in, met als belangrijkste figuur E.M. Arndt, die in Keizerrijk, Derde 
Rijk, DDR en BRD werd en wordt beschouwd als vertolker bij uitstek van de onder
scheiden ideologieen. Met het heimwee van de vroege romantiek (Chamisso e.a.), dat 
een totaal identiteitsverlies suggereert, heeft het latere verburgerlijkte 'Heimweh 
nach der Heimat' nauwelijks meer gemeen dan de naam: het is een 'tiitige Heimat
tugend' geworden die liederen produceert met een sterk moraliserende strekking 
(het ouderhuis, het weeskind, de eenzame recruut), vaak ook 'humoristisch' en niet 
zelden in dialect; een combinatie van beide laatste aspect en biedt vooral het cama
valslied. Het Heimatlied ontwikke1de zich van grootste naar kleinste staatkundige en 
geografische eenheid: liederen op de natie zijn gewoonlijk ouder dan die op dorp en 
stad. Het beeld van de romantische stad speelt nog steeds een rol in het studenten
liedboek en wordt door de gemeentebesturen van de universiteitssteden maar al te 
graag aangedragen ter versterking van 'Tradition und Gemeinschaft'. Agressievere 
elementen zijn 'Raumanspruch' en 'Recht auf Heimat', het laatste vooral te vinden 
in kringen van 'Heimatvertriebene'. 

Dat het gecanoniseerde burgerlijke heimwee geen adequaat uitdrukkingsmiddel 
is van echte eenzaamheid en verlangen naar geborgenheid, bewijst de enorme pro
duktie van nieuwe liederen onder frontsoldaten en vluchtelingen in en kort na de 
oorlog, al maken zij gebruik van dezelfde topen. Voor mij blijft de vraag of latere 
generaties, geen ooggetuigen van de ellende die Duitsland in twee oorlogen heeft 
veroorzaakt, nog in staat zullen zijn het verschil te onderscheiden tussen het heim
wee van een Wolgaduitse vluchteling en dat van een Beierse 'Gesangsverein', beide 
anna 1948. 

De andere bijdragen van deel I zijn': L. Rohrich, Die Textgattungen des popuZa
ren Liedes, p. 19-35; E. Seemann, Die europiiische VoZksbaZZade, 37-56; H. Rosen
feld, HeZdenballade, 57-87; M. Liithi, FamilienbaZZade*, 89-100; L. Rohrich, 
SagenbaZZade, 101-156; R.W. Brednich, SchwankbaZZade, 157-203; L. Rohrich, 
Riitsellied, 205-233; L. Petzoldt, BiinkeZsang, 235-291; D. Sauermann, Das his
torisch-politische Lied, 293-322; L. Kretzenbacher, LegendenUed, 323-342; 
H. Siuts, Brauchtumslied, 343-362; A. Holtorf, Neujahrslied, 363-389; D. Sauer-
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mann, Martinslied, 391-417; S. Abel-Struth, Die Texte weihnachtlicher Hirten
lieder, 419-444; G.R. Schroubek, Das Wallfahrts- und Prozessionslied, 445-462; 
H. Husenbeth, Toten-, Begrabnis- und Armeseelenlied, 463-481; G. Rosch, Kilt
lied und Tagelied, 483-550; I. Weber-Kellermann, Hochzeits- und Ehestandslieder, 
551-574; R.W. Brednich, Erotisches Lied, 575-615; K. Beitl, Schnaderhiipfl, 
617-677; H. Bausinger, Schlager und Volkslied, 679-690; D.J. Ward, Scherz- und 
Spottlieder, 691-735; E. Klusen, Das sozialkritische Lied, 737-760; G. Heilfurth, 
Bergmannslied, 761-778; H. Gerndt, Seemannslied, 779-800; M. Hasse, Das 
Schneiderlied, 801-831; H. Lixfeld, Soldatenlied, 833-862; H.W. Schwab, Das 
Vereinslied des 19. Jahrhunderts, 863-898; E. Gerstner-Hirzel, Das Kinderlied, 
923-967. 

Deel II stelt enigszins teleur. Het onderdeellnterethnische Beziehungen vormt 
als enige een duidelijke eenheid, beide andere onderdelen vert on en weinig inner
lijke samenhang. W. Suppan betreurt in zijn voorwoord (379-382) tot het door 
hem geredigeerde onderdeel Musikethnologie dat belangrijke thema's niet aan de 
orde gesteld konden worden bij gebrek aan mankracht. Overigens beschouwt hij de 
volksmuziek in de hoogbeschaafde Europese landen als dood en begraven. Een 
passend antwoord op dit tragisch verscheiden komt jammer genoeg in dit onderdeel 
niet v~~r. Sommige bijdragen houden hoegenaamd geen verband met het overkoe
pelende trefwoord, o.a. Suppans eigen artikel Hymnologie und Volksliedforschung*, 
517-525, en dat van W.Salmen onder de verwachtingen wekkende titelDasge
machte 'neue Lied' im Spatmittelalter, 407-420. Bij het lezen van dit stuk miste 
ik, deze keer tot mijn spijt, een andere afwezige en weI iemand die het onderzoek 
naar het laatmiddeleeuwse lied werkelijk nieuwe impulsen heeft gegeven, maar in 
dit handboek niet vertegenwoordigd is: Christoph Petzsch. Want ondanks Salmens 
fabelachtige bronnenkennis verdiept zijn bijdrage ons inzicht toch nauwelijks meer 
dan by. Kalffs nu bijna honderdjarige Het lied in de middeleeuwen dat op zijn 'ge
brekkige' manier doet. Salmen vraagt aandacht voor het ad hoc ontstaande, ephe
mere lied, de middeleeuwse schlager, maar gaat voorbij aan de vraag hoe en op 
grond van welke bronnen levensduur en populariteit van een lied te bepalen zijn. 
Om een voorbeeld uit latere tijd aan te halen: in 1693 schrijft de historicus Comme
lin dat Bredero's liederim nog dagelijks worden gezongen. Door de ons bekende 
bronnen wordt dat slechts zeer ten dele bevestigd, maar bovendien is dezelfde me
dedeling letterlijk te vinden bij Dapper in 1665. Hoe die eraan komt, is onbekend, 
maar dat het uit eigen nauwkeurige waarneming was, is redelijkerwijs niet aan te ne
men. En dan: wat is een 'nieuw', wat een 'oud' lied? In elk geval niet altijd datgene 
dat zich als zodanig aandient, althans niet vanaf het moment dat het lied een druk
kersprodukt wordt. Want het kan soms even aantrekkelijk zijn een oud lied nieuw 
te noemen als omgekeerd. Dat geldt voor drukkers, waarom niet voor rondtrekken
de zangers? Waartegen zet dat 'nieuwe' zich af? Tegen de 'Schicht des urtlimlich 
Alten, durch Jahrhunderte hindurch nur wenig verandert Tradierten (z.B. in 
Brauchtumsgesangen)', zegt Salmen, niet zeer verhelderend (407). Misschien is't 
waar, misschien ook niet. Van enkele middeleeuwse liederen kennen we de auteur 
met name, andere maken zich indirect bekend in de zgn. 'Verfasserstrophe': 'Die dit 
liedeken heeft gedicht, hij is een ... ' Dat daarin, zoals Salmen wi!, een indicatie 
voor het sociale milieu van de auteur of zanger zou zijn te vinden, waag ik te betwij
felen. Ik kan deze recensie naar waarheid besluiten met de mededeling: 'Die dit 
stukje heeft gemaakt, hij is een ambtenaar (twijfelaar, stotteraar, wandelaar enz.), 
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zonder dat een lezer daaruit kan afleiden wie ik ben en tot welke sociale geleding ik 
behoor. Wat ik bij Salmen mis, is vooral het relativeren van dit soort gegevens. 

Voor het overige wordt het onderdeel Musikethnologie gevuld door: E. Gerson
Kiwi, Orient-Okzident-Beziehungen, 383-389; B. Rajeczky, Gregorianik und 
Volksgesang, 391-405; J. Miiller-Blattau, Das iiltere geistliche Volkslied von den 
An/(i"ngen bis zum Ende des 16. lahrhunderts, 421-437; K. Gudewill, Deutsche 
Volkslieder in mehrstimmigen Kompositionen aus der Zeit von ca. 1450 bis ca. 
1630, 439-490; J. Klima, Das Volkslied in der Lautentabulatur, 491-500; 
O. Eischek, Der Quellenwert iilterer Volksliedau/zeichnungen, 501-515; H. Braun, 
Musikalische Strophenvarianten, 527-548; A. Elschekova, Systematisierung, Klas
si/ikation und Katalogisierung von Volksliedweisen, 549-582; W. Graf, Sona
graphische Untersuchungen! mit Beispielen aus dem deutschsprachigen Volksgesang, 
583-622; O. Eischek, Musikethnologie und Elektroakustik, 623-645; W. Deutsch, 
Der lodler in Osterreich, 647-667; F. Hoerburger, Vokales und instrumentales 
Musizieren, 669-680; H. Segler, Das 'Volkslied'im Musikunterricht, 681-709. 

Het gedeelte Historisches und Systematisches (9-184) bevat o.m. het artike1 
Soziologische Aspekte der Volkslied/orschung van V .. Karbusicky (45-88), een stuk 
dat, voorzover het mijn verstandelijke vermogens niet ver te boven gaat, al mijn 
stekels rechtop zet vanwege het vreselijke jargon en het vreugdeloze getheoretiseer 
waarop sommige Oosteuropeanen een patent schijnen te hebben. Gelukkig wordt het 
stuk onmiddellijk gevo1gd door een bijdrage van E. Klusen, Erscheinungs/ormen 
und Lebensbereiche des Volksliedes - heute (89-111), die in glasheldere mensen
taal, systematisch maar zonder een spoor van gewichtigheid, fundamentele pro
blemen aan de orde stelt en analyseert, en een uitweg uit de onderzoeksimpasse 
wijst. Klusen is een man van de praktijk en een scherp waarnemer die zijn theorieen 
baseert op empirisch onderzoek zoals enquete, interview, participatie. Hij toont 
zeer duidelijk en beknopt aan dat de term 'Volkslied' nooit in staat is geweest enige 
werkelijkheid te beschrijven, deponeert 'V olk' in de prullenmand, waar het gezel
schap krijgt van dat andere bedriegelijke woord: 'Grundschichten' - het zou de 
moeite lonen eens te tellen hoe vaak dit pseudo-wetenschappelijke woord in dit 
handboek voorkomt zonder dat iemand begrijpt wat het precies betekent. Klusen 
stelt daar een klein aantal hanteerbare en eenvoudige termen voor in de plaats. In 
talrijke eerdere publikaties, waarvan dit artikel een samenvatting lijkt, heeft hij de 
gedachte uitgewerkt van de groep als sociaal en cultureel bepaalde eenheid waarbin
nen het groepslied een rol speelt. Hij is begonnen systematisch te onderzoeken, o.a. 
met hulp van zijn studenten, welke liederen in welke groepen (verenigingen en ande
re belangengroepen, beroeps-, leeftijds- en anderszins samenhangende groepen) bij 
voorkeur gezongen worden, voorts naar de omstandigheden waaronder gezongen 
wordt, de individuele houding t.O.V. bepaalde liederen, wisselwerkingen e.d. Hij on
derscheidt grofweg acht stijltypen, ruimt en passant de heilloze tegenstelling schla
ger-volkslied op, staat stil bij het effect van de modeme communicatiemedia (maar 
is te onbevangen om daarover te treuren), draagt een taakstelling aan in tien duide
lijke punten die tot doel hebben de muzikale volkskunde aan de hegemonie van de 
filologie te ontrukken en een 'ecologische' benadering mogelijk te maken. Al ben ik 
met het oneigenlijke gebruik van dit woord niet zo gelukkig, het onderscheidt weI 
Klusens opzet duidelijk van die van zijn talrijke tegenstanders onder wie de laatste 
tijd het woord 'liedbiologie' (Liedleben) nogal eens valt. Misschien zal de historicus 
met Klusens opvatting niet goed uit de voeten kunnen, misschien zijn ze over tien 
jaar achterhaald en vergeten. Maar op dit moment zijn ze zoveel als een grote 
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schoonmaak en een basis om op verder te gaan. Al word ik van K1usen nooit echt 
'warm van binnen', ik moet erkennen dat dit een meesterlijk stuk is en een waardig 
antwoord op Suppans sombere doodsgedachten. 

Het gedeelte Historisches und Systematisches is min of meer een vergaarbak 
waarin bovendien enke1e bijdragen uit het onderdee1 Musikethnologie ten onrechte 
niet zijn opgenomen. Het bevat verder nog: L. Schmidt, Das Volkslied in der Wis
senschafts- und Sammlertiitigkeit der Volkskunde *, 9-24; id., Geschichte der oster
reichischen Volksliedsammlung im 19. und 20. Jahrhundert*, 25-44; D.-R. Moser, 
Metrik, Sprachbehandlung und Strophenbau, 113-173; W. Heiske, Das Deutsche 
Volksliedarchiv in Freiburg i.Br., 175-184. 

Van het onderdee1 Interethnische Beziehungen vo1sta ik met het noemen van de 
inhoud, zonder bij een der bijdragen in het bijzonder stil te staan: 1. Weber-Keller
mann, Probleme interethnischer Forschungen in Siidosteuropa*, 185-198; 
K. Schaaf, Das Volkslied der Donauschwaben, 199-219; D. Yoder, Die Volkslieder 
der Pennsylvanien-Deutschen, 221-270; A. Taylor, Die gemeinsamen Themen der 
englischen und deutschen BaZZaden*, 271-283; H. Binder, Deutsch-franzosische 
Liedverbindungen, 285-337; O. Holzapfel, Die diinische Folkevise und ihre Be
ziehungen zum deutschen Volkslied, 339-358; O. SirovMka, Die deutsche und 
tschechische VolksbaZZade, 359-376. 

Het werk wordt afgerond met een drieta1 registers op persoonsnamen, lied begin
rege1s en zaken, 713-824. De prijs vind ik hoog, maar niet te hoog - F.H. Matter. 

Honti, Janos. Studies in oral epic tradition. Translated from the Hungarian by Eva 
Rona. Translation revised by J.M.S. Tompkins. Budapest 1975, Akademiai Kiado. 
206 p.; ca.f 20.-; ISBN 963-05-0418-9. 

Deze bunde1 bevat 9 studies van Hnos (= Hans) Honti (1910-1945) die oor
spronkelijk in het Hongaars gepubliceerd zijn en daardoor weinig bekendheid heb
ben gekregen. Ze gaan in hoofdzaak over het sprookje: over de oorsprong van het 
sprookje, de verhouding tot de my the, de 1egende en de literatuur en over de tekort
komingen van de Finse School die de culture1e en religieuze achtergrond van het 
sprookje te vee1 verwaarloosde naar Honti's mening. Centraal staan zijn pogingen 
om stij1 en inhoud van het sprookje te karakteriseren, iets wat hij in beknoptere 
vorm ook in zijn Volksmiirchen una Heldensage uit 1931 (FFC 95) doet. Vee1 van 
zijn waarnemingen vindt men later in meer ordelijke vorm terug in Liithi's studies 
over het sprookje. - A.J.D. 

Jans, Jan en Everhard Jans, Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland. Uitgegeven 
onder auspicien van de Jan Jansstichting, Documentatiecentrum voor Oostneder-
1andse bouwkunst. Enschede 1974, Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. X, 
165 p., meer dan 300 ill., 3 krt.;f39.-; ISBN 90-700-4106-5. Tweede (onge
wijzigde) druk, Enschede 1975. 

Van de geve1- en stiepeltekens die hij op Twentse en Achterhoekse boerenhuizen 
aantrof, maakte de architect Jan Jans (1893-1963) in de loop der jaren talrijke te
keningen. Enke1e honderden daarvan vormen de gronds1ag van een boek, samenge
ste1d door zijn zoon Everhard (geb. 1941), die de tekeningen thematisch heeft 
geordend en voorzien van commentaar: eerst de geveltekens (paardekoppen, don~ 
derbezems, katholieke en protestantse motieven), vervo1gens de uileborden en ten-
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slotte de stiepeltekens (versieringen op de houten stutpaal tussen de deeldeuren). 
De belangstelling van Jans Jr. voor deze objecten heeft, net als zijn stu die aan de 
universiteit van Munster, twee polen: een kunsthistorische en een volkskundige. Dat 
blijkt uit het voorbericht, waarin hij ook zijn visie op het onderwerp beknopt for
muleert: 'De oude boerentimmerlieden die de huizen in Twente bouwden en het 
ongewild vaak mooier en in alle eenvoud zuiverder deden dan vele beroepsmeesters 
van tegenwoordig, zouden hun werk niet als "af" hebben beschouwd, wanneer zij 
niet door die laatste daad, het plaatsen van de verticale bekroning symboliseerden, 
dat zij hiermede de woning overdroegen aan een hogere macht. Dat was de zinvolle 
achtergrond van het gevelteken en ook van het teken op de stiepel bij de hoofdin
gang van het boerenhuis'. 

Aan het uitwerken van deze stelling zou menig ander zich niet gewaagd hebben, 
gedachtig aan het feit dat de bestudering van het onderwerp in het verleden nogal 
uit de hand gelopen is. De auteur is zich daarvan terdege bewust en haast zich te 
verklaren dat hij over bepaalde kanten van de zaak anders denkt dan zijn vader, in 
het bijzonder over de 'Blut und Boden'-theorieen die vroeger, vooral omstreeks de 
Tweede Wereldoorlog, bij de interpretatie van deze ornamenten in trek waren 
(bIz. IX). Gezien in het licht van deze beginselverklaring doet het wat vreemd aan 
dat hij in het eerste hoofdstuk uitgerekend Richard Wolfram (Die gekreuzten 
Pferdekopfe als Giebelzeichen. Wien 1968) tot gids neemt bij de behandeling van 
het paardekopmotief. Weliswaar behoedt hem dit voor een te beperkte geografische 
opstelling, maar aan de andere kant raakt hij op deze manier in de ban van de ge
dachte dat er verbindingslijnen getrokken kunnen worden van dit soort gevelver
sieringen in Oost-Nederland naar overeenkomstige vormen uit totaal verschillende 
tijden en culturen, waarbij de suggestie wordt gewekt dat hier sprake is van min of 
meer analoge bedoelingen: wering van het kwaad, bescherming van huis en individu. 
In dit verb and wijst Jans op de 'gangbare en zeker niet onsympatieke theorie' dat er 
een relatie zou bestaan tussen de houten paardekoppen op het dak en het gebruik 
van paardeschedels als middel om allerlei vormen van onheil af te weren. Ondanks 
de stortvloed van materiaal die de lezer over zich he en krijgt, van Noorditaliaanse 
rotstekeningen uit de Bronstijd tot het Gokstadschip der Vikingen en van verhalen 
over de wilde jacht tot de standpunten van gerenommeerde onderzoekers, wordt de 
deugdelijkheid van deze redenering niet op bevredigende wijze aangetoond. Nu zit 
het Jans in zoverre niet mee, dat de bij zijn betoog gereproduceerde Oostneder
landse voorbeelden sterk gestileerd zijn en men er alleen met behulp van de fantasie 
nog de hoof den van paarden in herkennen kan. Maar ook als men dit buiten be
schou wing laat, blijft het bezwaar dat er weinig concrete informatie wordt gegeven 
aangaande de ideeen die de autochtone bevolking van Twente en de Achterhoek 
zelf over de zin van deze ornamenten heeft gehad, of het zou de uitspraak moeten 
zijn dat die wijsheid is voorbehouden aan de 'leu die letters heb't e-vretten' (bIz. 4). 

Ook bij het lezen van de andere hoofdstukken kan men dat verlangen naar vaste 
grond onder de voeten maar niet kwijtraken. Zo is er, om de magische functie van 
een gevelteken als de donderbezem aannemelijk te maken, meer nodig dan de 
wetenschap dat er in diezelfde streken nog een heleboel andere afweermiddelen 
tegen onweer bestonden of dat 'gewone' bezems en takken 66k het kwaad buiten 
de deur hie1den. Voor de stelling dat het stiepelteken beschermde tegen onheil en 
bijdroeg tot de wijding van het huis, bezitten de door Jans aangevoerde argumenten 
(o.m. ontleend aan volksverhalen, versterkt met de filosofie van Eliade en Indische 
denkers) evenmin een doorslaggevende bewijskracht. Al met al komen hier weinig 
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nieuwe gezichtspunten naar voren in vergelijking met de dagen van Van Deinse en 
Cato Elderink. 

Het gevarieerde aanbod van gevelbekroningen op de tekeningen van zijn vader 
moet Everhard Jans als kunsthistoricus hebben aangesproken. Zijn streven om het 
geheel wat overzichtelijker te maken resulteert in een globale ordening die een vier
tal groepen omvat: paardekoppen, donderbezems, katholieke en protestantse mo
tieven. Er blijft echter op allerlei punten onduidelijkheid bestaan, bijv. over de aan
gelegde criteria bij het afbakenen van de categorieen. Wat zijn nu precies de karak
teristieke eigenschappen van de figuur die men 'donderbezem' noemt? Waarom wor
den de 'protestantse geveltekens', een nogal incoherente verzameling ornamenten 
optredend in gebieden met een overwegend protestantse signatuur, onder een reli
gieuze noemer gebracht zonder dat afdoende wordt aangetoond dat ze dat stempel 
ook werkelijk verdienen? Wat de kunsthistorische kant betreft had men ook graag 
meer willen horen over de perspectieven van een gericht onderzoek naar zeventiende
en achttiende-eeuwse topografische tekeningen, prenten en ander beeldmateriaal voor
zover betrekking hebbend op het oosten van ons land. Misschien kan zo'n inventari
satie iets bijdragen tot opheldering van de vraag hoe het to en gesteld was met het 
voorkomen en de verscheidenheid van de geveltekens in dat gebied. De gegevens die 
het boek op dit punt verschaft (Jacob Isaaksz. van Ruisdael, Jan de Beijer) zijn 
daarvoor ontoereikend omdat ze te toevallig en te gering in aantal zijn. Hetzelfde 
geldt voor de door Jans Sr. in beeld gebrachte objecten, maar dan omdat ze niet 
ouder zijn dan de negentiende eeuw en niet kunnen dienen als bewijsmateriaal voor 
de toestand in vroeger tijden. 

Het geheel overziende houdt men, behalve een gevoel van waardering voor het 
initiatief van Jans Jr. tot het uitgeven van deze documentatie, de indruk over dat 
zijn boek in beschouwelijk opzicht te kort schiet en dat de schrijver er niet in ge
slaagd is het door de 'BIut und Boden'- ideologen gelegde rookgordijn te doen op
trekken: daarvoor is zijn benadering te intuftief en zijn verwijzing naar het volksge
loof te vaag. Het is dan ook wat voorbarig dat hij aan zijn interpretatie consequen
ties verbindt in de vorm van herhaalde waarschuwingen tegen het te pas en te onpas 
gebruiken van deze ornamenten in onze tijd. Zo maant hij tot voorzichtigheid met 
het plaatsen van paardekoppen op bungalows en woonhuizen zoals dat na 1930 in 
Twente in zwang geraakt is. Natuurlijk staat het iedereen vrij zoiets mooi of lelijk te 
vinden, maar Jans gaat het om meer dan dat: juist omdat zulke motieven voor hem 
in oorsprong hecht verbonden zijn met levend volksgeloof, voelt hij de moderne 
toepassing ervan 'op onjuiste plaatsen' als een ontaarding (bIz. 7-8). Een opmer
king van dezelfde orde maakt hij over het aanbrengen van katholieke gevelversie
ringen na de Tweede Wereldoorlog op talrijke huizen in het noordoosten van 
Twente: 'Ook hier dient gewaakt te worden voor overdrijving, die een op zichzelf 
goede traditie in diskrediet zou kunnen brengen' (bIz. 29). In zijn bezorgdheid over 
deze moderne toepassingen, in strijd met wat hij als de eigenlijke zin van de objec
ten beschouwt, drijft hij onvermijdelijk af in de richting van degenen wier idee en 
hij zegt te verwerpen. Achter dit verzet tegen oneigenlijk gebruik en tegen aantas
ting van de oorspronkelijke, als zuiver gevoelde betekenis bespeurt men de neiging 
tot het verabsoluteren van waarden. De geschiedenis heeft geleerd dat zulke opvat
tingen te weinig ruimte laten voor de gedachte aan veranderingen en ontwikkelingen 
en dat ze de weg naar een meer dynamische beschouwingswijze lange tijd kunnen 
blokkeren. - J.A. Baarspul. 
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Meuli, Karl. Gesammelte Schriften. Mit Beniltzung des Nachlasses, unter Mitwir
kung von Wilhelm Abt, Theodor Biihler, August Burckhardt [u.A.J. Hrsg. v. Thomas 
Gelzer. 2 Bde. Basel 1975, Schwabe & Co. 1306 p., 112 ill.; Zw. frs. 92.70. 

Begin 1962 maakte Meuli een inhoudsopgave voor een keuze uit zijn werk. Het 
was zijn bedoeling om in de bundel een overzicht te geven van de idee en die hij in 
de loop van zijn leven in een groot aantal gedrukte en ongedrukte geschriften had 
neergelegd, en op die wijze een plan waarmee hij al bijna veertig jaar rondliep, voor 
een boek over de gebruiken en het geloof met betrekking tot de doden, nog zoveel 
mogelijk te verwezenlijken. Een schema voor een dergelijk boek had hij, na een aan
tal eerdere, minder geslaagde pogingen, in 1932 on tworpen, en de meeste van zijn 
geschriften berusten op gegevens die hij daarvoor verzamelde en zijn te beschouwen 
als voorstudies van afzonderlijke hoofdstukken. Ook toen hij begrepen had dat de 
tijd die hem nog was toegemeten te.krap zou zijn, viel het hem moeilijk om van dat 
oorspronkelijke plan afstand te doen en bleef hij, in een poging althans een voorlo
pig overzicht te geven, aan de oudere stukken doorwerken en schetsen en fragmen
ten schrijven om de hiaten op te vuilen. De uitgave werd bovendien vertraagd omdat 
hij de verantwoordelijkheid had voor de uitgave van de verzamelde geschriften van 
Bachofen en doordat hij in 1962 ernstig ziek werd. Toen hij in 1968 stierf, op 76-
jarige leefdtijd, troffen zijn vrienden en medewerkers dan ook maar weinig aan dat 
werkelijk persklaar was. Ze besloten zich te beperken tot de stukken die waren af
gerond, waaronder een aantal die nog niet eerder waren uitgegeven, en geen recon
structie te beproeven van de oorspronkelijke opzet op grond van aanwezige frag
menten. Van die stukken controleerden ze de bronopgaven, vulden die aan met ge
gevens uit de materiaalverzameling, voegden veranderingen in die Meuli zelf in hand
schrift had aangebracht of gaven ze als verduidelijkende opmerkingen in de noten. 
Een en ander wordt bij ieder stuk verantwoord en, voorzover het de algemene prin
cipes van de tekstuitgave betreft, in een afzonderlijk artikel door de eindredacteur. 
Ook wat de indeling betreft, die niet chronologisch maar thematisch is (I. Zum 
Maskenwesen; II. Zu den Trauersitten; III. Zu Rechtsbrauchen; IV. Zur Volkskun
de; V. Zur Literatur- und Kulturgeschichte; VI. Zur Religionsgeschichte), sloten ze 
zich zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ontwerp aan. Tenslotte werden nog 
toegevoegd een bibliografie, een Biographisches Nachwort (waarin vooral op de 
grondgedachten in het werk wordt ingegaan) door Franz Jung (bIz. 1153-1209), 
een zaak-, personen- en bronnenregister en een register op geografische namen. 

Meuli was classicus. In Milnchen, waar hij van 1911-1914 studeerde, maakte hij 
kennis met het werk van Rohde en Mannhardt, twee schrijvers die een beslissende 
invloed op hem zouden hebben. Bij Rohde, die weer befnvloed was door Tylor, 
leerde hij het begrip survival kennen, bij Mannhardt de theorie dat de mensheid ver
schillende geestelijke ontwikkelingsfasen dooriopen heeft en dat die niet aileen als 
rudimenten in de hogere, maar ook als levende werkelijkheid in de lagere culturen 
zijn terug te vinden. Hoewel hij deze laatste opvatting geleidelijk los zou laten voor 
een meer psychologische benadering, waarbij ook in de zogenaamd hogere culturen 
een plaats werd ingeruimd voor prirnitief denken en handelen, bleef hij zijn leven 
lang geboeid door de idee dat het mogelijk is met behulp van ethnologische parallel
len ogenschijnlijk zinloos geworden gebruiken, of fragmenten daarvan, uit onze 
eigen cultuur of die van de klassieke oudheid te verklaren. Een duidelijk voorbeeld 
van deze benadering zijn zijn idee en over de oorsprong van de maskerdansen en 
bedelommegangen, waarvan in de Europese cultuur enkele tientailen voorbeelden 
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zijn te vinden. Over die oorsprong had men, in de jaren dat hij zijn eigen idee en 
uitwerkte, verschillend~ theorieen. Tegenover degenen die er, zoals Mannhardt, 
resten in zagen van een Germaans geloof in vegetatiedemonen, stonden anderen die 
er een gedegenereerde vorm van Romeinse feesten, of de rudimenten van een mid
deleeuws, christelijk duivelgeloof in wilden zien. De beide laatste opvattingen ver
wierp Meuli met grote beslistheid. Zijn argumenten ontleende hij aan het voorko
men van gelijksoortige verschijnselen bij verschillende Indogermaanse volkeren in 
het verleden en in het algemeen bij een groot aantal primitieve volkeren die hij uit 
de ethnologische litteratuur kende. Op grond van die overeenkomsten kwam hij 
ook tot een veel meer omvattende verklaring dan Mannhardt. Naar zijn mening 
moet achter de groepen gemaskerden die overal ter wereld, maar vooral in de akker
bouwculturen, rovend, bedelend, wrekend en tuchtigend rondtrekken, het geloof 
gezocht worden, dat de doden op bepaalde critische tijdstippen in het jaar op aarde 
terugkeren om over de door hen gevestigde orde te waken, vergrijpen daartegen te 
straffen en hun rechtmatig dee I op te eisen. De universaliteit van het verschijnsel 
dwong hem bovendien, in tegenstelling tot Mannhardt die aileen het typisch Ger
maanse karakter zag, tot een psychologische verklaring. Vooral de ideeen van Freud 
hadden grote invloed op de uitwerking daarvan. De wrekende gees ten van de doden 
worden opgeroepen door de dubbelzinnige gevoelens van de levenden, die he en en 
weer getrokkenworden tussen verdriet en wrok. Later kwam hij daar gedeeltelijk 
op terug. De ideeen van Freud waren hem kennelijk te cynisch, al wist hij er geen 
duidelijke nieuwe verklaring voor in de plaats te geven. Dat versterkt mijn indruk 
dat zijn belangstelli.lJ.g voor de psychologische achtergrond, die zijn werk nog het 
meest onderscheidt van dat van verwante voorgangers en tijdgenoten, bijkomstig 
was. Ze moest de sluitsteen leveren voor een theorie waarmee hij een meer kosmisch 
of mystiek verlangen bevredigde. Dat verlangen laat zich het best verwoorden met 
de laatste zin van het hoofdstuk waarin hij, in zijn boek over de Zwitserse maskers, 
de zin en oorsprong behandelt: 'Wir stehen mit Staunen vor ehrwiirdigen Resten 
h6chsten Altertums'. 

Bij aile onwil die ik moet overwinnen om me met theorieen als die van Meuli 
bezig te houden, kan ik me toch niet voorsteilen dat iemand die de moeite neemt 
om zich in zijn werk te verdiepen niet onder de indruk raakt van zijn kennis en de 
overtuigingskracht van zijn argumenten. Daarin onderscheidt hij zich gunstig van de 
grote massa van volkskundigen die vanuit eenzelfde behoefte om zich een roes te 
drinken aan de vermeende resten van een groots en meeslepend verleden het yak aan 
de rand van de ondergang hebben gebracht, want 'restjes zijn merakel sterk' (LM.W. 
Scheltema). Toch nemen ook zijn argumenten mijn scepsis niet weg. Ik word me 
dat bewust als ik probeer om de feiten uit onze eigen cultuur in het beeld dat Meuli 
schetst een plaats te geven. Niet aIleen vraagt het, althans in mijn ogen, een boven
menselijke verbeeldingskracht om in de halfdronken jongens die tot in het begin van 
deze eeuw op sinterklaasavond hier en daar het platteland terroriseerden voor een 
borrel, weer tot leven gebrachte doden te zien, bovendien schenkt zo'n verklaring 
geen enkele bevrediging wanneer je geen lust voelt om je met hen in heilige dron
kenschap te verbroederen. De beschrijvingen die Meuli geeft van de gebruiken die 
hij uit zijn jeugd kende en de passages, paragrafen en hoofdstukken die hij wijdt aan 
de rol van de jongelingschap, doen vermoeden dat hij die lust weI voelde. Op die 
plaatsen slaat hij de feiten tot poezie en het aardigste wat ik over zijn theorieen 
kan zeggen is dat ze verbeelding zijn, een poetische ordening van feiten, in naam van 
de wetenschap. De opmerking van Franz Jung, dat hij een gehoor nodig had om 
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nieuwe ideeen te formuleren, onderstreept dat. Wetenschap moet voor hem in de 
eerste en de laatste plaats een middel zijn geweest om vrienden te vinden en zich 
met hen te onderhouden. Dat maakte hem gevoelig voor scepsis, maar het gaf hem 
ook kracht. Het is verrassend zo vaak als hij mogelijke bezwaren al bij voorbaat 
tracht te weerleggen. Tegen het argument dat in het tegenwoon,iige optreden van 
groepen gemaskerden geen spoor van geloof in een terugkeer van de doden is te vin
den, voert hij aan dat elementen uit dat gebruik zich hebben kunnen handhaven, 
niet aileen omdat ze kracht van traditie hadden, maar bovendien omdat ze een diep 
verankerde behoefte aan een tijdelijke verstoring van de openbare orde en een om
keren van de bestaande regels bevredigden. De talloze, soms onverzoenlijk lijkende, 
varianten brengt hij met veel virtuositeit op rekening van een voortschrijdende 
maatschappelijke ontwikkeling, waarbinnen iedere groep een keuze doet uit de ge
boden tradities, zoals hij de verschillen tussen culturen herleidt op min of meer toe
vallige verschillen in ritualisering van dezelfde gevoelens. En op het mogelijke ver
wijt, dat er tussen zijn gegevens zo grote hiaten zitten, in ruimte en tijd, dat ze 
bewijskracht missen, antwoordt hij met enig recht, dat die. er altijd zullen blijven, 
zodat de sprong toch een keer gemaakt zal moeten worden - tenzij men van een 
verklaring af wil zien. Dat laatste kan hij zich niet voorsteilen: 'ware es nicht gar zu 
traurig, wenn wir just auf diese unsere Frage, vielleicht die wichtigste und faszinie
rendste, verzichten mtissten? Wie beunruhigend ratselhaft, wie erregend ist es doch 
zu sehen, dass unsere Maskenbrauche, diejenigen des griechisch-ramischen Altertums 
und soIehe der Naturvalker in Grundziigen und in den seltsamsten Einzelheiten 
immer wieder die verbltiffendste Analogien aufweisen! Das schreit doch nach einer 
Erklarung' (p. 283-284). Maar op het laatst van zijn leven bekroop hem twijfel. In 
de laatste Ie zing die hij hield, in 1962 in Binche op het jubileumcongres van de 
Belgische volkskundecommissies, richtte hij zich over de hoofden van zijn geest
verwanten heen, die toen nog met het gewicht van hun jaren de meerderheid van 
de stoelen bezetten, tot een jongere generatie, met het verzoek hem de ruimte te 
laten voor zijn ideeen. Hij deed dat met charme, in een dialoog tussen een grootva
der en zijn kleinkinderen: 'Grosspapa', hare ich sie zu mir sagen, 'Sie scheinen noch 
nicht gemerkt zu haben, dass die Zeiten andere geworden sind.' Maar ik had het 
gevoe1 dat die charme niet werkte. De lezing was een herhaling, soms een letterlijke 
herhaling, van wat hij vroeger had geschreven en zijn voordracht maakte, op mij 
althans, een matte indruk. De middag kreeg nog bijna een dramatisch slot toen hij 
in het park waar de hoge gasten na afloop verpozing zochten niet goed werd en van 
verdere deelneming aan het congres moest afzien. Kort daarna kreeg hij een hersen
bloeding. 

Dat de poezie van Meuli op het eind van zijn 1even niet meer werkte, moet na
tuurlijk voor een dee1 op rekening geschoven worden van zijn 1eeftijd. Wat hij te 
verteilen had, verraste niet meer en het publiek gaf hem geen toekomst. Van vee1 
meer belang lijkt mij echterdat de poetische taal in 1962 a1 duidelijk aan het veran
deren was. De markt was overvoerd geraakt met specu1aties over de oorsprong van 
aller1ei gebruiken, vaak met de meest wilde speculaties, en de waardering voor tra
dities begon onder invloed van de veranderende maatschappelijke omstandigheden 
om te slaan in haar tegendeel. Er kwam een nieuwe generatie op die wilde horen 
dat de traditie een dwangbuis is, een mid del om mensen onderworpen te houden, 
en die daarvoor haar eigen poetische jargon ontwierp. Met die generatie had Meuli 
geen contact. Hij kon zich ook niet verstaan, zoals in Binche bleek, met degenen 
die de vraag naar de oorsprong wilden inruilen voor vragen naar de manier waarop 
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tradities veranderen en waarop ze in de samenleving functioneren. Dat maakt de 
keuze uit zijn werk tot een monument uit het verleden, een werk dat respect af
dwingt, maar dan door de manier waarop de schrijver antwoorden zoekt op vra
gen die niet meer worden gesteld. - J.J. Voskuil. 

Millum, Trevor. Images of woman. Advertising in women's magazines. London 
1975, Chatto & Windus. 206 p., 19 ill., graf. en tab.;! 36.60; ISBN 0-70ll-202l-x. 

Millum is historicus. Ret onderzoek waarover hij in dit boek schrijft, werd uit
gevoerd als doctoraat stu die aan het Centre for Contemporary Cultural Studies van 
de universiteit van Birmingham. Ret doel dat hij zich daarbij stelde, was tweeledig. 
Rij wilde weten welk beeld in advertenties van de samenleving wordt gegeven en hij 
zocht naar een methode om daar achter te komen. Daartoe onderzocht hij stelsel
matig de advertenties in zes Engelse dames bladen uit 1969, waarbij hij zich be
perkte tot de afbeeldingen die de teksten verluchten en, zoals in de loop van het 
boek blijkt, in het bijzonder aandacht besteedde aan het beeld dat van de vrouw 
wordt gegeven. Omdat een dergelijk onderzoek nieuw is, geeft hij in drie in1eidende 
hoofdstukken een critisch overzicht van de tot nu toe verschenen litteratuur over 
de advertentie en van de theorieen over de manier waarop mensen afbeeldingen in 
zich opnemen en verwerken, beschrijft hij de wijze waarop advertenties tot stand 
komen, en gaathij na in hoeverre vooral de antropologische en psychologische 
litteratuur over de betekenis van het gebaar, het uiterlijk, de kleding en de opvat
tingen over wat 'vrouwelijk' is nuttige aanwijzingen bevat. 

De tweede helft van het boek bevat een verslag van het eigenlijke onderzoek en 
de conclusies. In het vier de hoofdstuk ontleedt hij de verschillende elementen 
waaruit de advertentie is opgebouwd en geeft hij een beknopte beschrijving van de 
onderzochte bladen. Die elementen zijn, behalve de vormgeving, de fotografische 
techniek en de presentatie: het product zelf, de voorwerpen en de personen die op 
de afbeelding voorkomen en de omgeving waarin ze zijn geplaatst. Elk van deze ele
men ten wordt onderverdeeld in categorieen, van iedere categorie wordt aangegeven 
(in procenten) hoe vaak ze in het totaal aantal advertenties is aangetroffen. De fijn
ste onderverdeling vindt men bij de personen. Behalve op duidelijk waarneembare 
bijzonderheden (hun aantal, geslacht, leeftijdsgroep, de kleur, lengte en verzorgd
heid van hun haar, de richting waarin ze kijken, wat ze aanraken, het karakter van 
hun kleding) wordt daarbij ook gelet op eigenaardigheden die enige interpretatie 
behoeven, zoals de algemene indruk (superieur, gekunsteld, nafef, gewoon, terug
houdend), de gelaatsuitdrukking (afstandelijk, narcistisch, zacht, kittig, zorgeloos, 
uitdrukkingloos, verleidelijk, practisch, grappig, moederlijk) en de houding (be
heerst, narcistisch, verleidelijk, dramatisch, zorgeloos, uitdrukkingloos, gericht, ont
spannen). In het bijzonder deze laatste categorieen zullen in het verdere betoog een 
sleutelpositie innemen. Ze ton en een aantal duidelijke verschillen in de manier waar
op mannen en vrouwen worden afgebeeld, waarbij wordt aangetekend dat het aan
tal mannen opvallend veel kleiner is (in ruim 70% van alle advertenties komen uit
sluitend vrouwen voor), zodat men de percentages niet te absoluut mag nemen. 
Enkele van de meest opmerkelijke verschillen zijn dat vrouwen in zichzelf verzon
ken zijn (29,2%), of dat hun aandacht op zichzelf gericht is (17,7%), terwijl de aan
dacht van de mannen gerichtis op anderen (59,2%); dat de gezichten van de vrouwen 
uitdrukkingloos (29,1 %), afstandelijk (15,5%) of zacht (13,5%) zijn, en die van de 

Literatuur: boeken 41 



mannen nadenkend (21%), zorgeloos (19%), of grappig (13%); dat de mannen in 
27% van de gevallen een ontspannen indruk maken, de vrouwen slechts in 8,4%; dat 
meer dan 57% van de mannen gewoon of ongedwongen gekleed zijn, van de vrou
wen nog geen 20%, waartegenover staat dat dezen in tegenstelling tot de mannen 
regelmatig geen of weinig kleren aan hebben; en dat 51 % van de vrouwen los
hangend haar hebben, terwijl het haar van de mannen voor 78% kort en keurig ge
knipt is en voor de overige 22% toch niet meer dan halflang en dan nog altijd rede
lijk in model. 

Dergelijke verschillen zijn een aanwijzing voor het bestaan van stereotypen. In 
het vijfde hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de categorieen vaste combinaties 
vormen, waardoor het mogelijk wordt om deze stereotypen weer van elkaar te 
onderscheiden en hun inhoud nader te karakteriseren. Op grond daarvan komt hij in 
het zesde en laatste hoofdstuk tot de omschrijving van een aantal typen vrouwen en 
mannen die in de advertenties regelmatig terugkeren. In volgorde van belangrijkheid 
zijn dat bij de vrouwen: de modepop, de in zichzelf gekeerde vrouw, de moeder, de 
gastvrouw, het zorgeloze meisje, en de werkende vrouw, maar de laatste is sterk in 
de minderheid en dan nog meestal in stereotype rollen zoals die van verpleegster. Bij 
de mannen zijn het de vader, de vriend, de fat, de werkende man, de clown en de 
he-man. Deze typen vertonen niet alleen in gedrag, houding, gelaatsuitdrukking, kle
ding en haardracht vaste patronen, die elkaar overigens gedeeltelijk overlappen, bo
vendien b1ijkt er een min of meer duidelijke samenhang te zijn met de omgeving 
waarin en de voorwerpen waarmee ze worden afgebeeld. Van minstens evenveel be
lang is wat al deze momentopnamen van de werkelijkheid, van een ide ale werkelijk
heid of van een fantastische droomwereld, met elkaar gemeen hebben. Ze plaatsen 
de vrouw in een eigen wereld, terzijde van de samenleving, waar de man een vreem
deling is en die haar een schijn van onafhankelijkheid geeft. In werkelijkheid echter 
worden haar daarmee een aantal rollen toegewezen (gastvrouw, moeder, huisvrouw, 
voorwerp) die haar enerzijds ondergeschikt houden en haar anderzijds de ruimte 
geven om de goederen die de fabrikanten aan haar kwijt willen te kopen. Op grond 
daarvan komt Millum tot de slotsom dat het beeld van de werkelijkheid zoals dat in 
de advertenties wordt gegeven een sterk behoudend karakter heeft. Hoe groot de in
vloed daarvan op onze cultuur is, lijkt hem moeilijk te schatten, maar deze mag naar 
zijn mening door de grote verspreiding van de advertenties zeker niet worden onder
schat. Die slotsom geeft zijn onderzoek in de laatste bladzijden ook nog een poli
tieke betekenis. 

Als ik aan dit boek in dit tijdschrift aandacht besteed, dan is dat vooral omdat de 
betekenis van de advertentie als cultuurverschijnsel nog weinig ter discussie heeft ge
staan. Dat het, ondanks zijn verdiensten, enigszins teleurstelt, komt, als ik het goed 
zie, omdat het in zijn doelstelling iets tweeslachtigs heeft, wat zich vervolgens bij de 
uitwerking wreekt. Het wil een methode ontwikkelen voor de analyse van adverten
ties en tegelijk een bepaalde groep advertenties onderzoeken op hun karakteristieke 
eigenaardigheden, in het bijzonder op het beeld van de vrouw dat ze geven. Bij het 
zoeken naar een methode wordt het materiaal onderverdeeld in vele tientallen cate
gorieen, vanuit een groot aantal gezichtspunten. Voor het bepalen van het beeld dat 
van de vrouw wordt gegeven is maar een beperkt aantal van die categorieen van we
zenlijke betekenis. Je zou dat op de koop toe kunnen nemen als je inderdaad het ge
voel had getuige te zijn van het zoeken naar een methode. Dat had ik niet. De voor
naamste reden is dat het boek weI een aantal voorbeelden van advertenties bevat 
maar uiteraard niet het volledige materiaal (dat in Birmingham ter inzage ligt), zo-
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dat het niet mogelijk is de schrijver bij zijn interpretatie te controleren. Dat is voor
al hinderlijk voor die categorieen die hem dwingen tot een karakteristiek van de si
tuatie, de houding, de gelaatsuitdrukking, de stemming - juist die categorieen die 
in de samenvatting een sleutelpositie zuilen innemen - en omdat het grootste deel 
van het boek bestaat uit de bespreking en de onderlinge vergelijking van dit; cate
gorieen, ontkom je niet aan het wrevelige gevoel dat de schrijver een kortere weg 
had kunnen bewandelen of in ieder geval zijn lezers deze omweg had kunnen be
sparen door alleen de percentages te geven die hij voor zijn slotbeschouwing nodig 
had. In dat geval had hij precies hetzelfde beroep op hun vertrouwen in zijn on
kreukbaarheid moeten doen, maar dan zonder hen getuige te laten zijn van de intel
lectuele acrobatiek waarmee hij zijn leermeesters heeft moeten overtuigen dat hij 
hersens heeft. 

Misschien zou ik dit ailes minder storend hebben gevonden als ik niet tegelijk de 
indruk had gekregen dat deze overdreven behoefte om zichzelf te verantwoorden 
zijn aandacht heeft afgeleid van de veel wezenlijker vraag wat we met de op deze 
wijze verworven wijsheid kunnen gaan doen. Het is daarvoor van veel belang of men 
de advertenties beschouwt als afspiegeling van in onze samenleving gekoesterde 
wensdromen, of als een mid del om de goegemeente verlangens aan te praten die 
haar van huisuit vreemd zijn. Millum kiest voor het laatste. Hij grondt die mening 
op uitspraken van advertentiemakers in geschrifte en interviews waaruit blijkt dat 
bij het totstandkomen van een advertentie maar voor een uiterst gering deel wordt 
uitgegaan van de resultaten van enig onderzoek naar de opvattingen van het publiek 
waarvoor ze bestemd is. De meesten vertrouwen op hun intultie. Ze gaan ervan uit 
dat de werkelijkheid zoals zij die zien de werkelijkheid is, dat zij de smaak van het 
publiek kennen en dat de waarden die zij de mensen voorhouden de waarden van 
ons ailemaal zijn. Millum bestrijdt dat. Hij staat op het standpunt dat het op zijn 
best de waarden van een kleine groep uit de middenklasse zijn. Soms blijkt dat uit 
een retorische vraag ('Zijn deze waarden onze waarden?'), vaker stelt hij tegenover 
het beeld dat in advertenties van de vrouw wordt gegeven een ander beeld, dat van 
de zelfstandige, werkende vrouw, zoals het door zogenaamd bewuste vrouwen 
wordt getekend. In beide gevailen maakt hij, zonder direct van een samenzwering 
te willen spreken, onderscheid tussen de krachten die uit zijn op een bestendiging 
van de bestaande verhoudingen en zij die streven naar een nieuwe maatschappij. Be
halve dat hij daarmee naar het mij voorkomt appelen met peren vergelijkt - achter 
vooruitstrevende denkbeelden kunnen heel goed geheel versleten dromen schuilgaan 
- zet hij zijn eigen onderzoek op losse schroeven. Als advertenties inderdaad het 
beeld weergeven dat een kleine groep heeft van wat de rest droomt, dan had hij zijn 
onderzoek, in plaats van op een minutieuze analyse, moeten richten op een ontmas
kering van dat beeld, bijvoorbeeld door het te toetsen, niet aan ideeen, maar aan 
werkelijke verlangens. Nu hij daarvoor terugschrikt omdat dat, naar hij zelf zegt, op 
geweldige theoretische en practische moeilijkheden zou stuiten, laadt hij onver
mijdelijk de verden king op zich dat hij een meesterproef voor een hooggeleerd pu
bliek heeft opgesierd met een modieuze conc1usie voor het hooggeeerd publiek, 
zonder de tijd te nemen die twee op elkaar af te stemmen. 

Juist door hun infantiliteit, hun stompzinnigheid en hun beroep op onze heb
zucht hebben advertenties iets fascinerends. Ze wekken niet aileen de illusie dat ze 
in een beknopt overzichtelijk bestek een noodzakelijke correctie geven op de hoog
gestemde waarden die ons van kindsaf als wezenlijk voor onze beschaving worden 
bijgebracht, maar dat ze er misschien zelfs de meest wezenlijke karaktertrekken van 
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b100t1eggen. Die iliusie wordt versterkt doordat hun inhoud verandert, in tegenste1-
ling tot waarden die voor de eeuwigheid bestemd zijn. Het is daarom te hopen dat 
een wat sceptischer onderzoeker nog eens de tijd vindt om het onderwerp opnieuw 
aan te vatten en de moeite neemt om de hier geanalyseerde advertenties uit 1969 te 
vergelijken bijvoorbee1d met eenzelfde groep uit Frankrijk of uit 1939. Het boek 
van Milium zou daardoor aileen maar aan waarde winnen. - 1.1. Voskuil. 

Moser, Dietz-Rudiger. Volkslied - Katechese. Das }<,xemplum Humilitatis Mariae in 
der Missionspraxis der Kirche. [In:] Convivium musicorum. Festschrift Wolfgang 
Boetticher zum sechzigsten Geburtstag, hrsg. von Heinrich Huschen und Dietz
Rudiger Moser, Berlin 1974, Verlag Merseburger, p. 168- 203; 5 ill. 

Het gebruik van liederen a1s propagandamidde1 is niet gebonden aan bepaalde 
georganiseerde groepen (bv. het leger, de Hitler-Iugend) en evenmin van recente da
tum. Ook vee1 oudere 1iederen behoren tot wat E. K1usen noemt 'verordnetes Lied
gut'. Zij komen niet, zoals veelal wordt aangenomen, voort uit popu1aire voorste1-
lingen, maar beogen juist bepaalde voorstellingen te popu1ariseren. In godsdienstige 
zin betekent dit, dat vee1 geestelijke (maar ook were1dlijke) liederen het resultaat 
zijn van missionaire praktijken. Dit aspect is vaak ze1fs sterker dan het door R.W. 
Brednich benadrukte commerci~He mechanisme van vraag en aanbod waaraan lied
productie en -consumptie onderhevig zijn. Niet weinig liederen vinden by. hun di
recte oorsprong in de Catechismus romanus van 1566. Uit de missie-activiteiten van 
een sterk op de massa gerichte organisatie als de Societas Jesu zijn talrijke liederen 
ontstaan, met succes in om100p gebracht en tot 'vo1ksliederen' geworden. Zij gaan 
uit van dezelfde principes a1s Ignatius' Excercitia spiritualia: concretisering van de 
heilsgeschiedenis in taa1 en bee1d van de eigen tijd. Het 'concrete', dat graag wordt 
beschouwd als karakteristiek voor vo1kspoezie, heeft in dit geva1 gehee1 andere oor
zaken, is een kenmerk van de theo10gie van de Jezufeten. 

In een tweede paragraaf (p. 184-196) past Moser het voorafgaande toe op een, 
zoa1s hij suggereert, wiliekeurig gekozen voorbee1d: het lied 'Maria sah eine Dornen
kron', waarvan het motief, de vooraankondiging van het lijden, in literatuur en bee1-
dende kunst tot in de 5e eeuw te vo1gen is. Hij concludeert dat het lied heeft dienst 
gedaan in het kader van de rekatholisering van Silezie en dat ook ettelijke andere 
liederen niets anders zijn dan een van boven af gegeven 1eidraad tot humilitas, de 
gronds1ag van alle christelijke deugden. - F.H.M. 

Muller, Helmut. Topferei in Schermbeck. Zur Geschich te eines Topferortes am Ran
de des Ruhrgebietes. Munster 1976, Vo1ksk. Komm. flir Westfa1en, Landschaftsver
band Westfa1en-Lippe. (Beitr. z. Vo1ksku1tur in Nordwestdeutsch1and, hrsgeg. v.d. 
Vo1ksk. Komm. flir Westfa1en, Landschaftsverb. Westfalen-Lippe, 4). 115 p., 41 ill. 
w.o. 1 krt., 1 graf. en 2 p1attegr. 

Met de geschiedenis van de pottenbakkerij in en om Schermbeck geeft Muller 
een vervo1g op zljn stu die over de pottenbakkerij in Noordwest-Duits1and, dat een 
jaar eerder als Heft 3 in deze1fde reeks is verschenen. Het boek berust op archiva
lische gegevens, op een gesprek met de enige nog 1evende pottenbakker (dat in zijn 
gehee1 is afgedrukt), op gesprekken met verschiliende nabestaanden van pottenbak
kers, en op een proefopgraving. Het zwaartepunt van deze gegevens valt in de periode 
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tussen 1860 en 1900 toen de pottenbakkerij in Schermbeck, die overigens al uit de 
zestiende eeuw moet dateren, haar hoogtepunt beleefde. Deze opleving viel merk
waardigerwijs samen met een teruggang van dat handwerk elders in Noordwest
Duitsland. Ze wordt door MUller verklaard uit de nabijheid van het Roergebied en 
de behoefte aan eenvoudig, goedkoop gebruiksaardewerk bij arbeiders die zich daar 
van elders vestigden en van het platteland kwamen. Omstreeks 1900 werd dit aarde
werk verdrongen door emaille, eenvoudig porcelein en fabrieksaardewerk dat niet 
aileen goedkoper was geworden maar bovendien voornamer werd gevonden, naar 
het voorbeeld van de stedelijke burgerij. Op dit laatste proces, dat het belangwek
kendst lijkt, gaat MUller overigens nauwelijks in. Zijn boek bestaat in hoofdzaak uit 
genealogische gegevens, uit karakteristieken van het uit Scherm beck afkomstige 
negentiende-eeuwse aardewerk, voorzover dat bewaard is gebleven, en uit een be
knopt overzicht van het afzetgebied en de wijze waarop de verkoop georganiseerd 
was. - J.J. V oskuil. 

Phythian-Adams, Charles. Local history and folklore. A new framework. London 
1975, Bedford Square Press of the National Council of Social Service. 39 p.; 
£ 0.74; ISBN 0-7199-0903-1. 

Phythian stelt vast, dat de historicus die zich bezighoudt met plaatselijke ge
schiedenis pas sinds kort belangstelling heeft gekregen voor volksgeloof en volks
gebruiken, onderwerpen die lange tijd alleen de aandacht van de volkskunde hadden, 
maar dan als resten van een voor-christelijke beschaving. Ook nu in de volkskunde 
critischer wordt gedacht over de mogelijkheid van het gebruik van deze gegevens 
voor een reconstructie van het sociale en geestelijke leven in een vroegere periode, 
blijft de belangstelling daar toch in de eerste plaats gericht op de verschijnselen zelf, 
terwijl de historicus ze eerder zal willen bezien in hun sociale functie. Wat daarover 
bekend is, is echter zo fragmentarisch dat het moeilijk is om de gegevens die men in 
de bronnen aantreft op hun waarde te schatten. Deze moeilijkheid wordt nog ver
groot doordat sinds de eerste schriftelijke optekeningen in de middeleeuwen de be
tekenis in de samenleving van dit soort verschijnselen voortdurend veranderd is 
onder invloed van het christendom en later vooral van de Hervorming. Als eerste 
stap naar een oplossing van deze moeilijkheden doet P.-A. in dit geschrift een po
ging om in grote lijnen het kader te schetsen waarbinnen volksgebruiken in de tijd 
v66r de Hervorming geplaatst moeten worden. Hij onderscheidt daarvoor vier as
pecten die voor een begrip van hun betekenis van belang zijn: a. de wereldbeschou
wing van de middeleeuwer die overheerst wordt door de zorg om de beheersing van 
kwade machten door mid del van magische handelingen, waarbij volksgeloof en 
christelijk geloof onmerkbaar in elkaar overgaan; b. de ruimtelijke ordening van de 
samenleving rond het altaar, de kerk en het kerkhof, met de processiewegen, de 
doodwegen en de grenzen van de parochie als belangrijkste herkenningspunten 
waaromheen de gebruiken zich concentreerden; c. de indeling van de tijd rond voor 
de landbouw oritische dagen; en d. de sociale ordening die in haar oudste vorm 
vooral bestond in een onderscheid naar leeftijd, geslacht en huwelijkse staat. Rond 
deze vier aspecten groepeert hij een aantal voorbeelden uit Engelse bronnen om zijn 
opmerkingen te verduidelijken, en hij geeft met een paar zinnen aan hoe met de 
Hervorming de geleidelijke afbraak van deze ordening begon. In een afzonderlijk 
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hoofdstuk geeft hij dan nog een algemene karakteristiek van de belangrijkste ele
men ten in de meest voorkomende gebruiken, om de historici onder zijn lezers in 
staat te stellen fragmenten een plaats te geven in een groter geheel en te onderschei
den wat wezenlijk is. Bovendien voegt hij een literatuurlijst toe en een overzicht van 
de belangrijkste bronnen voor een onderzoek. Opvallend is dat in deze lijst, behalve 
een vertaling van Van Gennep, geen buitenlandse literatuur voorkomt. Misschien 
heeft hij zich bewust tot Engeland beperkt. In ieder geval vermindert dat de waarde 
van zijn inleiding voor de Nederlandse lezer, die in het werk van K.-S. Kramer, en in 
het bijzonder in diens Grundriss einer rechtlichen Volkskunde dat in het eerste 
nummer van dit tijdschrift besproken is, een uitvoeriger, genuanceerder en beter 
gedocumenteerde inleiding tot dezelfde problematiek kan vinden. - J.J. Voskuil. 

Poortinga, Ype. De ring fan it ljocht. Fryske folksforhalen, sammele en utjown 
troch-. Met tekeningen van G. van der Meer. Baarn/Leeuwarden 1976, Bosch en 
Keuning/De Tille. 416 p., 65 tek.;f37.50; ISBN 90-246-4208-6. (Fryske Folks
forhalen, Deel 1.) 

Poortinga heeft tussen 1971 en 1974 in Friesland enkele duizenden volksverha
len op de band vastgelegd met het doel een Fries sprookjesboek samen te stellen. De 
honderden vertellers die hij hiervoor heeft bezocht leverden hem ook tal van sagen 
die in de nog te publiceren delen naast de sprookjes en anecdoten een plaats zullen 
krijgen. Poortinga heeft niet alleen verhalen genoteerd, maar ook getracht bijzon
derheden over de verteIler, de vertelgelegenheden en de herkomst van de verhalen te 
weten te komen. Ret is zijn bedoeling daar nog eens een aparte studie aan te wijden. 
Deze uitgave bevat alleen maar verhalen en omdat die zoals Poortinga zegt bestemd 
is voor het 'yolk', zijn de teksten door hem stilistisch, maar niet inhoudelijk, wat 
bijgeschaafd. De 297 verhalen van dit eerste deel zijn in zes groepen verdeeld die 
overeenkomen met enkele rubrieken van de AT-index: 50 wondersprookjes, 36le
gendesprookjes, 37 novellesprookjes, 104 grappige verhalen (anecdoten), 41 dier
sprookjes en 39 leugenverhalen, zonder dat binnen de groepen de nummering van 
de AT-index is gevolgd. De verhalen zijn afkomstig van ca. 50 vertellers, maar - en 
dat is mijn bezwaar tegen dit eerste deel - ze zijn in zeer ongelijke mate over de 
vertellers verdeeld. Immers, twee van hen, S. de Bruin en R.P. de Jong, leveren met 
resp. 89 en 69 verhalen ruim de helft en beheersen daardoor aIleen al volle dig het 
beeld. Daar komt nog bij dat hun verhalen doorgaans langer zijn dan die van de 
anderen waardoor zij in feite bijna 75% (De Bruin 40%, De Jong 35%) van het boek 
vullen. Die anderen worden dan ook nog onevenredig vaak ingezet voor het kleinere 
werk: Kamper uien, verhalen over hannekemaaiers en leugenverhalen, terwijl zij 
daarentegen van de 50 wondersprookjes er maar 4 mogen leveren (7 van de 140 
bIz.). Aangezien beide grootmeesters S. de Bruin en R.P. de Jong - Poortinga no
teerde tijdens vele bezoeken resp. ca. 1000 en 700 verhalen bij hen - over een 
duide1ijk herkenbare en virtuoze vertelstijl beschikken, is het niet verwonderlijk dat 
men voortdurend het gevoel heeft een van beiden aan het woord te horen. Dat lijkt 
mij niet zo gewenst. Een populaire uitgave als deze die zich presenteert als een 
bundel Friese volksverhalen dient m.i. gebaseerd te zijn op een representatieve keus 
uit verhalen en vertellers en niet op twee uitzonderlijk goede vertellers. Deze bun del 
geeft hierdoor een wat vertekend beeld van de vertelkunst in Friesland. Poortinga 
is bewust van een ander standpunt uitgegaan door van ieder type de mooiste versie 
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op te nemen waardoor hij onvermijdelijk telkens bij De Jong en De Bruin is te
rechtgekomen. In het geval van De Bruin zou nog als extra bezwaar kunnen gelden 
dat diens verhalen qua inhoud en stijl tamelijk literair aandoen - Poortinga heeft 
die indruk ook - en dat een flink gedeelte van zijn repertoire, in dit deel tenminste, 
nooit eerder in Friesland of daarbuiten is genoteerd. Dat geldt n.b. ook voor het 
verhaal waar de bundel zijn titel aan ontleent en dat eveneens afkomstig is van De 
Bruin. 

Poortinga heeft samen met J. van der Kooi de verhalen voorzien van AT-num
mers, soms ook van verwijzingen naar de catalogi van De Meyer, Sinninghe en 
Baughman, een enkele keer ook naar een overeenkomstig verhaal in een verzamel
bundel. De Motif-index hebben zij in het geheel niet gebruikt. Toch zou het zin 
gehad hebben dat wei te doen bij de verhalen waarvoor geen AT-nummer gevonden 
kon worden, b.v. bij verhaal34 (= Mt. J 2129.3 en Mt. D 876) en verhaal 226 (= Mt. 
S 240f). - A.J. Dekker 

Poortinga, Ype. Och myn leave jange. Wiere farhalen. Leeuwarden 1976, Friese 
Pers. (Gurbe-rige 12). 160 p.;! 14.50. 

Tijdens zijn speurtochten naar het sprookje zijn Poortinga ook tal van andere 
meer persoonlijk getinte verhalen ter ore gekomen. In deze bundel heeft hij van een 
tiental vertellers er ca. 80 bijeengebracht. Ze komen grotendeels voort uit de ar
moedige toestanden in het begin van deze eeuw en gaan over het zware werk in de 
land bouw, de spanningen tussen boer en arbeider, de verwoede pogingen om met 
ailerlei incidentele karweitjes en met wat handel het hoofd boven water te houden 
- vooral deze verhalen vertonen door hun aaneenschakeling van tegenslagen en suc
cessen vaak een opvallende overeenkomst met de structuur van het wondersprookje 
-- verder over merkwaardige gebeurtenissen en personen, misverstanden, bedriege
rijen enz. - A.J.D. 

Rohrich, Lutz und Gertraud Meinel Topferei im Elsass, dargestellt am Beispiel van 
zwei Familienbetrieben in Oberbetschdarf und Saufflenheim. Biihl (Baden) 1975, 
Verlag Konkordia AG. (VerOffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg LBr. 
36). 88 p., 82 ill. 

Oberbetschdorf en Soufflenheim zijn twee pottenbakkerscentra in de Elzas, ten 
noordwesten van Straatsburg. Hoewel ze dieht bij elkaar liggen, is er een opmerke
lijk verschil tussen hun producten. In Oberbetschdorf wordt blauwgrijs steengoed 
gebakken, in Soufflenheim varieert de kleur van het aardewerk tussen lichtgeel en 
roodbruin, terwijl assortiment en ornamentiek hier ook veel rijker zijn. Deze ver
schillen, die traditioneel zijn, waren voor het Volkskunde-Institut in Freiburg en 
het Institut fUr den wissenschaftlichen Film in G6ttingen aanleiding om in twee 
familiebedrijven, in elke plaats een, die karakteristiek zijn voor de beide dorpen, een 
film op te nemen van het gehele productieproces, waama door stafleden en studen
ten uit Freiburg aan de hand van een vragenlijst interviews werden afgenomen. De 
vragenlijst, die is afgedrukt op p. 9-11, bevat niet alleen vragen over de techniek, 
maar ook over de geschiedenis en over de sociale en economische aspecten van het 
bedrijf. In het boek wordt een samenvatting van de bevindingen gegeven. Hoewel de 
nadruk ligt op een beschrijving van het technische proces in beide bedrijven, wordt 
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ook (summier) aandacht besteed aan de geschiedenis van de pottenbakkerij in de 
twee dorpen, aan de historische werkelijkheid achter de sage dat Barbarossa aan de 
pottenbakkers van Soufflenheim het recht zou hebben verleend naar klei te graven 
(p. 55-57), aan het typische familiekarakter van de bedrijven, de opleiding en het 
doorgeven van de familietradities, de arbeidsverdeling tussen de man (vormen en 
bakken) en de vrouw (ornamentiek), de verhouding tussen t:aditie en individuele 
vernieuwingen in de ornamentiek, de samenwerking op economisch gebied met 
andere pottenbakkers, de afzet en de omschakeling op de vraag naar volkskunst en 
souvenirs na 1960. Ret boek bevat een beknopte bibliografie (p. 85-86). De films 
worden op aanvraag uitgeleend. - J.J.V. 

Roy Ladurie, Emmanuel Le. Montaillou, village occitan de 1294 d 1324. Paris 1975, 
642 p., 4 ill.;f35.15. 

Montaillou is een dorp in de Pyreneeen ongeveer twintig kilometer noordnoord
oostelijk van Ax-les-Thermes, in een streek die in de dertiende en het begin van de 
veertiende eeuw sterk onder invloed stond van de Albigenzen. De inquisitie trad er 
verschillende malen fel op. Bij een van die gelegenheden, in 1308, werd het hele 
dorp, met uitzondering van de kinderen, in hechtenis genomen. Ret telde toen naar 
schatting 200-250 inwoners. Tien jaar later zette de nieuw benoemde bisschop van 
Pamiers, Jacques Fournier (de latere paus Benedictus XII), opnieuw een vervolging 
in. Rij vormde een tribunaal dat tussen 1318 en 1325 in totaal 578 personen ver
hoorde, waarvan 25 uit Montaillou. De verslagen van die verhoren zijn bewaard 
gebleven. Ze onderscheiden zich door de hardnekkigheid waarmee Fournier, die 
meestal zelf het onderzoek leidde, tot in de kleinste details een beeld trachtte te 
krijgen van de denkbeelden van zijn slachtoffers en van hun relaties tot de andere 
dorpsbewoners. Daardoor geven de teksten uniek materiaal, niet alleen voor de ken
nis van het geloofsleven van de inwoners van Montaillou, maar ook van de sociale 
verhoudingen, van de materiele omstandigheden, van hun gevoelsleven en van hun 
opvattingen over zaken die slechts zijdelings met het geloof te maken hebben zoals 
gezin en familie, Iiefde, vriendschap en sexualiteit, de dood en de doden, tijd en 
ruimte, de natuur en de dieren, de buren en de anderen, armoede en arbeid, magie 
en toverij. Le Roy Ladurie heeft de feiten uit de verslagen opnieuw gegroepeerd 
rond deze en dergelijke onderwerpen, waarbij hij zijn bron onderzocht he eft met 
een scherpzinnigheid die voor die van Fournier niet onderdoet. Ret resultaat is een 
beschrijving van het maatschappelijke, economische en culturele leven in een zuid
Frans dorp in het begin van de veertiende eeuw die niet alleen boeit door haar 
directheid, levendigheid en gedetailleerdheid, maar die bovendien door de steeds 
wisselende gezichtspunten van waaruit de schrijver de stof benadert historisch ver
gelijkingsmateriaal biedt van onschatbare betekenis. - J.J.V. 

Sauermann, Dietmar (Rrsg.). Weihnachten in Westfalen um 1900. Berichte aus dem 
Archiv fiir westfiilische Volkskunde. Munster 1976, (Beitrage zur Volkskultur in 
Nordwestdeutschland, hrsg. v.d. Volkskundlichen Kommission fUr Westfalen, Land
schaftsverband Westfalen-Lippe 6). 262 p., 31 ill. buiten tekst. 

In 1955 werd door de Volkskundliche Kommission fUr Westfalen een vragenlijst 
rondgezonden over de tijd tussen de eerste zondag van de advent en Driekoningen. 
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Hierop kwamen tot voor twee jaar 163 antwoorden binnen. Daarvan worden er in 
dit deel 25 volledig afgedrukt met nog 13 fragmenten uit de overige (p. 67-250). 
Door de wijze van vraagstelling hebben ze elk voor zich het karakter van een door
lopend verhaal. Omdat de meeste inzenders afkomstig zijn uit de burgerij (onderwij
zers, leraren, beambten en ambtenaren) en (in mindere mate) uit de boerenstand en 
ouder waren dan zestig to en ze de lijst beantwoordden, geven deze verslagen een 
beeld, uit de herinnering, van de gebruiken in de kersttijd bij de middengroepen in 
Westfalen tussen ongeveer 1890 en 1930. Behalve deze teksten, die op zichzelf voor 
een vergelijking met de Nederlandse en speciaal de Oostnederlandse gegevens al van 
veel belang zijn, bevat het boek een inleiding van Dieter Sauermann (p. 1-52) waar
in deze met gebruikmaking van het volledige materiaal op enkele punten nader 
ingaat, om het proces van verandering in de loop van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw te schetsen. Die veranderingen zijn vooral een gevolg van de 
overgang naar een markteconomie, het openbreken van de gesloten dorpsgemeen
schap, en de toenemende aandacht voor het eigen gezin. Daardoor wordt het zwaar
tepunt van het St. Nicolaasfeest en het kerstfeest van de straat en de kerk verlegd 
naar de huiskamer, verdwijnen gebruiken zoals de bedelommegangen en het St. Nico
laasjagen en vinden nieuwe, zoals de kerstboom, de kerstkrib en de adventskrans, in 
steeds breder kringen ingang. Het kerstfeest wordt daarbij geleide1ijk het gezinsfeest 
bij uitstek, een proces dat zich bijvoorbeeld in de functieverschuivingen van de 
kerstboom goed laat volgen. Op zichzelf zijn deze conclusies niet nieuw. Sauermann 
heeft er al eerder over geschreven in het Rhein.-westfiilische Zs.f.Volkskunde 
(1973). De betekenis van zijn inleiding is vooral dat ze steunt op een indrukwekken
de hoeveelheid tot nu toe ongepubliceerde gegevens. - J.J. Voskuil. 

Schmidt, Leopold. Gegenwartsvolkskunde. Eine bibliographische Einfiihrung. Wien 
1976, Verlag der 6sterreichischen Akademie der Wissenschaften. (Mitteilungen des 
Instituts fUr Gegenwartsvolkskunde Sonderband 1). 153 p. 6s. 217.10. ISBN 
3-7001-0152-X. 

Schniidt beperkt zich in deze bibliografie bewust tot dat deel van de volkskunde 
dat weI Gegenwartsvolkskunde genoemd wordt. In het voorwoord en de inleiding 
beschrijft hij dit terrein van de volkskunde als een zich ontwikkelend gebied, dat 
zich richt op onderwerpen, gebruiken, problemen e.d. die aktueel zijn. Om deze 
voor zijn bibliografie te kunnen vangen, verwijst hij ook weI naar krant, radio, film 
enz. In deze uit 1485 nummers bestaande bibliografie, waarvan de oudste werken 
teruggaan tot omstreeks het einde van de eerste wereldoorlog, beperkt Schmidt zich 
voorname1ijk tot het Duitse taalgebied; slechts een enkele keer vermeldt hij buiten
landse werken. De bibliografie wordt afgesloten met een uitvoerig personen-, plaats
en zaakregister. - J.J.-v.P. 

Segalen, Martine. Les confreries dans la France contemporaine. Les charites. Paris 
1975, Flammarion. (La tradition et Ie quotidien, collection dirigee par Jacques Le 
Goff). 257 p., 3 krt., 5 tab., ca. 20 ill.;f 18.05; ISBN 2-08-210901-1. 

De ondertitel is een correctie op de hoofdtitel. De schrijfster beperkt zich tot de 
broederschappen in een deel van Normandie, de confreries de Charite. Ze heeft 
daar archief- en literatuuronderzoek gedaan, direct contact gehad met een groot 
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aantal broederschappen, en interviews afgenomen. Naast een verslag van dat onder
zoek geeft ze, maar aIleen ter vergelijking, een karakteristiek van de broederschap
pen in Anjou en de Alpes Maritimes, die zich op verschillende punten duidelijk van 
die in Normandie onderscheiden. Voor deze verschillen heeft ze geen verklaring. 
Ze vindt het aantrekkelijk om te denken aan ver in de tijd teruggaande verschillen 
in volksaard, maar ze durft een dergelijke verklaring toch niet voor haar rekening te 
nemen. Dat sommige broederschappen kunnen bogen op een hoge ouderdom lijdt 
geen twijfel. Evenals de gilden, waarvan ze soms moeilijk zijn te onderscheiden, 
vindt men ze aI in de elfde eeuw, in de tijd van de opkomst van de steden. Ze wer
den opgericht om hun leden na hun dood te verzekeren van voorspraak in het hier
namaals door hen te gedenken in de gebeden, terwijl de leden bovendien door het 
gezamenlijk verrichten van goede werken al tijdens hun leven de gelegenheid kregen 
hun kans op het beerven van de eeuwige gelukzaIigheid te vergroten. Van deze 
goede werken is de zorg voor de uitvaart en de begrafenis de meest kenmerkende en 
tenslotte zelfs de enige activiteit geworden. De pestepidemieen in de late mid del
eeuwen, die in deze laatste ontwikkeling een belangrijke rol speelden, vergrootten 
het aantal broederschappen nog aanzienlijk en ook daarna bleven ze zich verheugen 
in populariteit. Pas in de loop van de achttiende eeuw neemt die populariteit af. 
Een algemeen verbod in 1792 maakt aan hun activiteiten een abrupt einde. Wanneer 
ze na de Revolutie terugkeren verlegt het zwaartepunt zich van de stad naar het 
platteland en ondergaat ook hun karakter verandering. De nadruk komt te liggen op 
stijl en uiterlijk vertoon, de voorschriften waaraan de leden zich moeten houden 
worden steeds ingewikkelder. De schrijfster ziet in deze ontwikkeling, onder ver
wijzing naar het werk van Aries en van Vovelle, een afspiegeling van de veranderde 
houding tegenover de dood. Niet de dode maar de nabestaanden komen centraal te 
staan en de begrafenisplechtigheid wordt een mid del om hun verdriet te stileren. 
Die ontwikkeling bereikt haar hoogtepunt in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Daarna neemt het aantal broederschappen onder invloed van de individuaIi
sering en de ontkerstening van de maatschappij en de ontvolking van het platte
land af. De eerste wereldoorlog versneIt dat proces en de broederschappen die hem 
overleven lijken gedoemd om te verdwijnen. Des te verrassender is het dat er kort 
na de tweede wereldoorlog een opleving plaatsheeft en de beschrijving daarvan, in 
het vierde en laatste hoofdstuk, vormt het zwaartepunt van het boek. Van beslissen
de betekenis was de oprichting van een federatie van de nog bestaande broeder
schappen in Normandie· in 1947. Deze federatie die sindsdien elk jaar een algemene 
vergadering en iedere vijf jaar een groot congres houdt, verhoogde niet alleen het 
zelfbewustzijn van haar leden, ze haaIde ze ook uit het isolement waarin ze door de 
voortschrijdende ontvolking van het platteland ten onder dreigden te gaan. Boven
dien nam ze initiatieven voor een modernisering van de voorschriften, waardoor de 
nadruk meer dan voorheen kwam te liggen op de sociale activiteiten die aansloten 
bij de behoefte in de samenleving. Daardoor ontwikkelden de broederschappen 
zich, ondanks hun grote onderlinge verschillen, tot een vrome, door naastenliefde 
geschraagde, tegenhanger van de commerciele begrafenisondernemingen en wisten 
ze zich zo in veel gevallen de sympathie en steun te verwerven van het burgerlijk 
bestuur. Wat dat betreft was de houding van de kerk dubbelzinniger. Tegenover 
officiele waardering stond en staat de tegenwerking van individuele priesters die in 
het traditionele vertoon waaraan de broederschappen hun identiteit ontlenen een 
belemmering zien voor een modern geloofsleven. Wanneer ze zich echter van de 
steun van het burgerlijk bestuur en van de kerk weten te verzekeren, hebben ze, 
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naar de mening van de schrijfster, een redelijke overlevingskans en in haar slotbe
schou wing laat ze zich zelfs optirnistisch uit over de toekomst. Dat optimisme is 
merkwaardig omdat de statistische gegevens die ze zelf bijeen heeft gebracht daar
toe geen aanleiding geven. Tussen 1956 en 1973 is het aantal broederschappen met 
bijna eenderde verminderd, in de meeste is het aantal leden gezakt beneden het 
aantal dat noodzakelijk is voor een goed functioneren, de gemiddelde leeftijd ligt 
rond de 48 jaar (en van een vijftiental, dat is eenzevende, zelfs boven de, 60), terwijl 
de toenemende mechanisatie in de landbouw hen berooft van de laatste groep die 
zich overdag zonder al te grote moeite vrij kon maken. Voor haar optimisme heeft 
ze dan ook anderssoortige argumenten. Ze meent dat de mensen zich steeds meer 
bewust zullen worden van de waarden uit het verleden. Ze wijst erop, in strijd met 
wat uit de bovenaangehaalde cijfers blijkt, dat dat besef juist bij een jongere gene
ratie doorbreekt, en ze stelt vast dat men zich, juist in de streek waar de Norman
dische broederschappen het meest actief zijn, opvallend bewust toont van de ge
varen die het milieu bedreigen, wat mede geleid heeft tot de oprichting van een 
nationaal landschapspark. Deze argumenten lijken me aanvechtbaar. In de eerste 
plaats kan men met minstens zoveel recht de stelling verdedigen dat milieugroepen 
niet de speerpunt maar de achterhoede vormen van een 1eger dat op weg is naar 
zijn ondergang in een baaierd van stank en ellende. In de tweede p1aats, en dat is 
in dit verb and be1angrijker, zou dan toch tenminste moeten worden aangetoond dat 
er verbindingen bestaan tussen de milieugroepen en de broederschappen, zowe1 in 
sociaal als in psycho10gisch opzicht, en dat er bovendien verbindingen zijn met de 
groepen die de politieke en economische macht in de samenleving hebben. Het ont
breken van een dergelijke achtergrond maakt niet alleen haar slotconclusie uiterst 
zwak, het vermindert ook de betekenis van haar boek tot een weI vlijtig maar niet 
bijzonder opwindend verslag van een beperkt onderzoek. - J.J. Voskuil. 

Slob, Wouter. Haarlemmermeer in grootvaders tijd. Den Haag 1975, Kruseman's 
uitgeversmaatschappij. 160 p., talrijke foto's;! 20.-; ISBN 90-233-0330-x. 

Herinneringen van diverse person en en van de schrijver zelf, naast een enkele 
schriftelijke bron, vormen de basis van deze beschrijving van het dagelijks 1even in 
de Haarlemmermeer tussen 1880 en 1920. - J.J.-v.P. 

Terschelling . .. 't Stryper wy[ke. 'Ze staan er bij honderden'. Met bijdragen van 
S.J. van der Molen, J. Smit, G. Elzinga e.a. Terschelling 1974, Stichting Ons Schel
lingerland (Tersche1ling reeks 4). 72 p., 28 ill., 1 krt, 4 p1attegronden;! 7.50. 

Bevat voornamelijk de resu1taten van een archeologisch onderzoek, dat verricht 
werd naar aanleiding van het dreigende verd wijnen van het Stryper kerkhof (33 - 5 0: 
verslag van de opgravingen op het Strieper kerkhof; 51-70: inventarisatie en be
schrijving van grafstenen en stoeppalen), met daarnaast een artikel van J. Smit over 
het ontstaan en de geschiedenis van Stryp (19-31). De bijdrage van S.J. van der 
Molen gaat over de verschillende versies die er bestaan van het verhaal van het 
vrouwtje van Stryp (11-17). Gekonstateerd wordt dat dit verhaal geen historische 
kern gehad heeft, maar dat er even min een soortgelijk verhaal buiten Terschelling 
bekend is. De in de sage ter sprake komende liggenden en staanden zijn de doden 
en de grafzerken (staande). - M.v.Z. 

Literatuur: boeken 51 



Tolksdorf, Ulrich. Essen und Trinken in Ost- und Westpreussen. Teil 1. Marburg 
1975, N.G. Elwert Verlag. (Schriftenreihe der Kommission fUr ostdeutsche Volks
~e e.V. 13).447 p., 41 krt., 33 p.lit.opg.;j32.70; ISBN 3-7708-0530-5. 

Tussen 1963 en 1970 heeft Tolksdorf bij ongeveer 1000 in Duitsland wonende 
Pruisische vluchtelingen een enquete gehouden over de voedingssituatie van om
streeks 1900 in Oost- en West-Pruisen; dit gebeurde meestal mondeling door veld
werk. Om een gelijkmatige spreiding over heel Pruisen te krijgen, stuurde hij later 
nog schriftelijke vragenlijsten rondo Ter aanvulling gebruikte hij verder het (deels 
nog archivalische) materiaal van een Pruisisch woordenboek, van de 'Atlas der 
deutschen Volkskunde' uit 1930-1935, en geluidsbanden van de 'Deutscher 
Sprachatlas'. Op deze manier werkten er in totaal ongeveer 2000 zegslieden aan de 
totstandkoming van het materiaal mee. 

In dit eerste dee1 van het onderzoeksverslag geeft Tolksdorf een zeer uitvoerige 
analyse van het gebruik van in het wild verzameld voedsel en van het gebruik van 
granen, die echter wat de granen betreft nog niet compleet is; de combinatiemo
gelijkheden ervan met bijvoorbeeld groente-, aardappel-, vlees- en visgerechten 
zuilen pas in een later stadium uitgewerkt worden. In het vo1gende deel zal hij de 
plaats van de groente, aardappelen, kruiden, melkprodukten, het vlees, de vis, 
dranken enz. in de menselijke voeding behandelen. Het overzicht van de hele 
Pruisische voeding dat hij daarmee gegeven zal hebben voor de tijd van omstreeks 
1900, is echter niet het hoofddoel van zijn onderzoek. Omdat hij de voeding name
lijk als een veelomvattende vorm van het sociale handelen ziet, wil hij vooral inzicht 
krijgen in het systeem, dat de basis vormt van het menselijk voedingsgedrag. Hiertoe 
maakt hij op grond van de bereidingswijze voor elke voedselgroep (b.v. de granen) 
een onderverdeling in gerechtengroepen (brij, brood enz.), die op hun beurt weer 
onderverdeeld worden in de gerechten zelf (de graan-water-brij, de graan-water-vet
brij, de graan-groente-vet-brij enz.). Een gedetailleerde onderverdeling van de ge
rechten in hun samensteilende delen acht Tolksdorf noodzakelijk om de verbin
dingsmogelijkheden van elk bestanddeel na te gaan, waarmee hij de samenhang tus
sen de gerechten hoopt op te sporen. 

Een van de hoofdoorzaken van de samenhang tussen de gerechten zoekt hij in de 
culture Ie waardering: de waarde die de mensen aan elk bestanddeel van een gerecht 
toekenden, evenals de bestaande waardering voor de bereidingswijze, kon namelijk 
beslissend zijn voor de opname van een gerecht in de morgen-, middag- of avond
maaltijd; ook de plaats van het gerecht binnen de maaltijd (voor-, hoofd-, bij-, 
nagerecht) kon van deze waardering afhangen. Van groot belang acht hij hierbij de 
tijden waarop een bepaald gerecht door de verschillende sociale groepen gegeten 
werd (sociale tijd). Zo at de plattelandsbevolking van Pruisen in het wild verzameld 
voedsel voomamelijk in tijden van nood en ziekte; omdat hun overlevingskansen er 
dan van afhingen, had dit voedsel voor hen het betekenisaspekt 'gezondheids
waarde'. De stedelijke bevolking daarentegen, voor wie dit voedsel de betekenis 
'specialiteitenwaarde' had, gebruikte het voomamelijk op bezoek- en zondagen. De 
culturele waardering bepaalde ook of een gerecht aan gasten aangeboden kon wor
den of aileen maar geschikt was voor gebruik in eigen kring (sociale ruimte). Omdat 
de verbindingsmogelijkheden van de granen in dit deel nog niet uitputtend beschre
yen zijn, werkt Tolksdorf deze sociale tijd en sociale ruimte aIleen nog maar voor 
het in het wild verzamelde voedsel uit. 

Het verb and tussen de waardering van een gerecht enerzijds en de tijd en de 
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plaats waarop de verschillende sociale groepen dat gerecht aten anderzijds, formu
leert Tolksdorf vaak in opposities. Ook voor de weergave van regionale verschillen 
bedient hij zich naast kaarten, graag van opposities. In het katholieke Ermland at 
men bijvoorbeeld op oudejaar roggebrij; dit gebruik werd in de omringende protes
tantse streken als typisch katholiek ervaren; daar at men zelf op nieuwjaar erwten
brij (kaart 6), waardoor de volgende oppositie tussen deze streken ontstaat: 

roggebrij 
ertwenbrij 

oudejaar 
nieuwjaar 

katholiek 
protestant· 

Het is typerend voor Tolksdorf om de verklaring voor deze traditionele gerechten 
op oude- en nieuwjaar in confessionele verschillen te zoeken. Naar zijn mening 
wordt de verspreiding van verschijnselen namelijk vooral door de opvattingen van 
een groep bepaald en minder door een ver in het verleden liggende externe oorzaak. 
Dat wil niet zeggen dat hij externe oorzaken van voedingsverschijnselen (zoals b.v. 
economische, nation ale of geografische) volledig buiten beschouwing wil laten, 
maar hij wijst er weI met nadruk op, dat dit soort oorzaken op grote schaal werk
zaam zijn, terwijl de gebruiken veelal tot een klein gebied beperkt blijven. Hoe be
werkelijk echter zijn synchrone werkwijze is, mag bijvoorbeeld blijken uit de omvang 
van Tolksdorfs bespreking van de granen, waaraan hij in dit deel 220 bIz. heeft 
gewijd, terwijl er nog verschillende verbindingsmogelijkheden van deze voedselgroep 
in het volgende deel aan de orde moeten komen. - J.J.-v.P. 

Vilkuna, Kustaa. Unternehmen Lachsfang. Die Geschichte der Lachsfischerei in 
Kemijoki. Helsinki 1975, The Finnish Literature Society. (Studia Fennica 19). 
453 p., 204 ill.; ISBN 951-717-056-4 (nid.) en 951-717-057-2 (sid.) 

Een geschiedenis van de zalmvisserij in het noorden van Finland sinds de mid del
eeuwen, waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan de grote economische beteke
nis, met de daarmee samenhangende politieke verwikkelingen, aan de sociale organi
satie en aan de techniek. - J.J.V. 

Village life and labour. Edited by Raphael Samuel. London and Boston 1975, Rout
ledge & Kegan Paul Ltd. (History Workshop Series). XXII, 278 p., 3 graf., 18 foto's; 
f41.50; ISBN 0-7100-7499-9. 

Village life and labour is het eerste deel van een reeks waarin het leven van de ge
wone man centraal zal staan. Naar de mening van Raphael Samuel heeft de sociale 
geschiedenis zich tot nu toe vooral beziggehouden met de instellingen (armenzorg, 
vakvereniging, sociale wetgeving) en degenen die met sociale problem en bemoeienis 
hebben, en te weinig met de mensen zelf. Hij wijt dat aan het karakter van de bron
nen die de aandacht van de historicus onwillekeurig leiden naar de manier waarop 
sociale vraagstukken in het verleden zijn aangepakt, aan de menselijke neiging bij de 
onderzoeker om zich te vereenzelvigen met de mensen aan de top en met de be
staande tradities in het zoeken naar nieuwe onderwerpen. Daardoor staat, om een 
voorbeeld te noemen, niet de man die naar werk zoekt centraal, maar de behoefte 
aan werkkrachten en de wijze waarop daarin voorzien wordt. Van seizoenarbeiders 
is bekend dat ze op bepaalde tijden bij de oogst hielpen, niet hoe ze de rest van het 
jaar in hun onderhoud voorzagen en welke betekenis die seizoenwerkzaamheden, 
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in hun leven hadden. Om dat te weten te komen, moeten de bronnen met andere 
ogen gelezen worden en moeten vaak ook andere bronnen worden gebruikt, zoals 
gemengde berichten, dorps-, streek- en reisbeschrijvingen, en persoonlijke he rinne
ringen. In de artikelen in deze bundel gebeurt dat. Ze gaan over de werk- en levens
omstandigheden in de negentiende eeuw in Engeland van de landarbeiders (Raphael 
Samuel, p. 3-26), van de seizoenarbeiders in de graan- en hooioogst (David H. Mor
gan, p.27-72), en van de vrouwelijke arbeidskrachten in de landbouw (Jenny 
Kitteringham, p. 73-138) en over de geschiedenis van leven en werken in Heading
ton Quarry (bij Oxford) tussen 1860 en 1920 op grond van interviews (Raphael 
Samuel, p. 139-263) Volgende delen zuIlen, behalve over werk- en levensonstan
digheden (onder andere van mijnwerkers), handelen over het leven van de kinderen, 
over opvoeding, volkscultuur, gezin en huwelijk. - J.J.V. 

Zender, Matthias. Neckereien von art zu art. [In:] Studien zur deutschen Literatur 
und Sprache des Mittelalters. Festschrift fUr Hugo Moser zum 65. Geburtstag. Hrsg. 
von W. Besch, G. Jungbluth, G. Meissburger [u.A.] Berlin 1974, Erich Schmidt 
Verlag, p. 389-407, 7 krt. 

Zender stelt een onderzoek in naar de spotnamen in het Rijnland, waarvoor hij 
gegevens gebruikt uit de volkskunde-vragenlijst van 1922. Hij groepeert ze onder 
meer naar de aanleiding tot het ontstaan van de spotnamen (namen in verb and met 
het beroep, met de eetgewoonten van de bewoners e.d.), en gaat van elk der groe
pen de verspreiding na. Het meest opvaIlend is het frequentieverschil tussen het 
noorden en het zuiden van het Rijn1and in het gebruik van de spotnamen; dit ver
schil verklaart hij uit de plaatsgebondenheid van de mensen in het zuiden. Omdat 
Moser zich onder andere beziggehouden heeft met de Zwabische spotnamen voor 
plaatsnamen en voor hun bewoners, wijst Zender een enkele keer op overeenkomsten 
en verschillen tussen de Rijnlandse en Zwabische spotnamen. - J.J.-v.P. 
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