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Een provocerende alleseter 
In memoriam Alan Dundes (1934 - 2005) 

Gerard Rooijakkers 

Op woensdag 30 maart 2005 werd Alan Dun
des in het harnas, terwijl hij les gaf tijdens zijn 
wekelijkse seminar over theorie en methode 
in Folklore Studies aan Berkeley, de Univer
siteit van Californie, getroffen door een fatale 
hartaanval. Zijn colleges waren erg geliefd bij 
de studenten, die hem waardeerden om de 
persoonlijke belangstelling die hij in hun werk 
toonde en de grote creativiteit in onderzoek 
en presentatie. Het in-memoriamregister dat 
de universiteit meteen na zijn dood opende, 
getuigt daarvan. De herinneringen aan Dundes 
zijn doorspekt met anekdotes, precies zoals 
Alan die zelf zo kon waarderen en die zijn col
leges en publieke optredens kenmerkten. Of, 
zoals een van de studenten verklaarde, 'ik heb 
nooit zoveel gelachen en zoveel geleerd als 
tijdens zijn colleges.' Hij was een ware mentor 
voor vele generaties folklorestudenten in Ber
keley. Een leerling was zo getroffen door zijn 
onderwijs dat deze jaren later als gefortuneerde 
oud-student Dundes een cheque van een mil
joen dollar stuurde die werd gebruikt om een 
distinguished professorship in folkloristics te 
stichten. 

Alan Dundes deed onderzoek naar folklore, 
zoals het object van de volkskunde of etnologie 
in de Verenigde Staten traditioneel wordt aan
geduid. Maar rondom de persoon Dundes zelf 
is ook een zekere folklore ontstaan met legen
darische verhalen over zijn grappen (het was 
uiterst moeilijk hem een nieuwe mop te kunnen 
vertellen), over zijn werkkamer waar het papier 

zo hoog lag opgestapeld dat Dundes soms op 
een stoel moest klimmen om er iets bij te leg
gen (of af te halen, wat zelden het geval was). 
Dundes was een autoriteit in zijn vak, maar 
kreeg soms ook de nodige kritiek te verduren, 
met name wat betreft zijn psycho-analytische 
interpretaties van populaire cultuur. De lezing 
die hij hield toen hij in 1980 aantrad als voorzit
ter van de American Folklore Society over de 
anale fixatie met betrekking tot scheldwoor
den en spotnamen in het Duitse taalgebied (in 
1984 gepubliceerd als Lifo is like a Chicken Coop 
Ladder. A Portrait of German Culture through 
Folklore) veroorzaakte veel opschudding onder 
collegafs - niet zozeer vanwege het scabreuze 
onderwerp als wel door de Freudiaanse inter
pretatie en de koppeling met zoiets gevoeligs 
als national character. Ook dit voorval zou een 
bron van veel sterke, mythische verhalen rond 
zijn persoon worden. 

Het was juist ook deze speelse zin voor 
provocatie die het werk van Dundes kenmerkt. 
Of, zoals zijn collega Simon Bronner het snedig 
stelt: 'His specialty was not in a single genre, 
but in the provocative interpretation.' Dundes 
was een enthousiaste veelvraat die oprecht 
vrolijk werd van de enorme creativiteit die in 
het onderzoeksmateriaal besloten kon liggen. 
Ais een van de eersten keek hij daarbij vooral 
ook naar d~ niet-traditionele uitingen, die aan
vankelijk niet tot het onderzoeksgebied van 
de folklore werden gerekend, zoals cartoons, 
slogans op T-shirts en -de zogeheten xerox-

lore uit de wereld van de kantoorcultuur. Zijn 
brede belangstelling en kennis, gekoppeld aan 
enthousiasmerende communicatieve vaardig
heden, maakten hem tot een ambassadeur van 
zijn vak, niet alleen bij studenten en collega's 
maar ook bij het brede Amerikaanse publiek. 
Media wisten hem te vinden en vonden hem 
graag bereid om commentaar te leveren op 
onderwerpen die varieerden van vampiers tot 
sportgeweld. 

Alan Dundes werd in 1934 in New York 
City geboren en studeerde aanvankelijk musi
cologie aan Yale, om na twee jaar over te 
schakelen op Engelse taal en letterkunde. Tij
dens deze studie kwam hij in aanraking met 
geschreven en orale getuigenissen van gewone 
mens en, die buiten de literaire canon vielen, en 
waarmee hij zich levenslang zou bezighouden. 
Hij promoveerde in 1962 aan de Universiteit 
van Indiana te Bloomington op The Morphology 
of North American Indian Folktales, dat werd 
gepubliceerd in de reeks Communications van 
de Folklore Fellows (FFC 195). Een jaar later 
begon hij met lesgeven (sinds 1978 als hoog
leraar) aan het Folklore-department van Ber
keley, waar hij een folklore-archief opbouwde 
met meer dan 500.000 records. Dundes is de 
man van de grote getallen: auteur van ruim 
250 wetenschappelijke artikelen en een tiental 
boeken, naast zo'n twintig boeken die hij redi
geerde of als co-auteur publiceerde. Veel van 
zijn werk behoort tot de standaardliteratuur in 
het vakgebied. Met name de door hem in 1965 

Alan Dundes spreekt de Prof. P.E. de Jos
selin de Jong Lecture aan de Universiteit 
Leiden uit onder de titel 'Oral Tradition as 
Autobiographical Ethnography: Folklore 
as a Source of Worldview', 15 juni 2004 
(foto Theo Meder). 

samengestelde reader The Study of Folklore (26 
drukken) is een boek dat generaties studenten 
in het vakgebied heeft ge1ntroduceerd. Vorig 
jaar verscheen bij Routledge een door hem 
samengestelde nieuwe, vierdelige reader onder 
de titel Critical Concepts in Literary and Cultural 
Studies. 

Alan Dundes trok zich niet veel aan van 
geografische grenzen. Zo bewerkte hij een 
scriptie van de studente C.A. Stibbe, wier fami
lie oorspronkelijk uit Nederland kwam, over het 
beroemde spreekwoordenschilderij van Pieter 
Bruegel de Oude tot de FFC-publicatie The art 
of mixing metaphors. A folkloristic interpretation 
of the Netherlandish Proverbs by Pieter Bruegel 
the Elder, (Helsinki 1981, FFC 230). Ook heeft 
hij verschillende keren in Nederland lezingen 
geven, zoals in 1985 over 'Contemporary Fol
klore' die in het Nederlands is gepubliceerd 
('Eigentijdse folklore. Een voordracht', Volkscul
tuur. Tijdschrift over tradities en tijdsverschi,;"n
selen 2 (1985) 17-36). Nog vorig jaar, op 15 juni 
2004, hield Dundes de Prof. P.E. de Josselin de 
Jong Lecture aan de Universiteit Leiden onder 
de titel 'Oral Tradition as Autobiographical 
Ethnography: Folklore as a Source of World
view'. Een programmatische titel die treffend 
weergeeft hoe Alan Dundes zijn vak zag, 
beoefende en uitdroeg. Zijn eigen wereldbeeld 
van de folklore behoort thans tot de schat van 
de vaktraditie die we moeten koesteren en ter 
inspiratie blijvend kunnen raadplegen. 


