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Het veertiende con grcs v^n de Interrutùonal
Sociery for Folk Nørrøtiae Raeørcb (ISFNR)
k\Ã/am van 2ó tot en met 31 juli 2005 biieen in
Tartu, Estland. Het inschriifgeld van tweehon-
derd euro was niet gering, maar de aanwezige
wetenschappers van âlle continenten hebben
ruimschoots waar yoor hun geld gekregen, De
voorbereidende werkzaamheden waren per-
fect, het toch al rijke congresprogramma was
uitgebreid met allerhande recepties, excursies,
culturele evenementen en maaltijden, en iedere
spreker kon erop rekenen dat zijn pouerpoint-
presentatie voorafop de te gebruiken computer
stond geïnstalleerd en was gecontroleerd. Mede
dankzij de voortdurende aanwezigheid van tech-
neuten en studenten verliep alles vlekkeloos.

De Esten van de universiteitsstad Tàrtu
hebben nadrukkelijk en met succes hun visi-
tekaartje kunnen afgeven als het etnologische
expertisecentrum in de Baltische regio. Het is
Tartu er veeJãan gelegen om aansluiting te vin-
den bij de Europese etnologische werenschap-
pelijke wereld, en ze is daar naar mijn smaak
cam løudein geslaagd. Omdar het congres in
Oost-Europa werd gehouden trok het naast de
gebruikeliike Amerikanen, Britten en Duitsers
ook extra veel Oost-Europeanen aan, die nogaÌ
eens de neiging hebben om vooral een promo-
tie-praatje te houden voor hun eigen regionale
cultuur, maar ook zij leken op dit congres meer
aansluiting te hebben gevonden bij de gangbare
wetenschappelijke discussies. Dit valt wellicht te
danken aan de thema's die de Esten als onder-
werp van discussie hadden geformuleerd. Het
algehele thema van het congrcs was folþ rrar-
røth¡e theorie¡ and conterr?l,orarJ ?ract;cer. Tot de
zwaartepunten behoorden onder meer Tbeory
ønd netbod¡ Nørrøtiae genret - conrinaitjt ønd
chønget, Vernøculør genret - rernøcalar reliþon,
Heritøge ønd politict, Narrøted gender, Contpater
mediated communicøtion ønd databarcs en Mìgra-
tion and dia4toras.
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Tijdens het congres verordonneerde presidente
Galit Hasan-Rokem (Jeruzalem) dat er vanaf
heden niet meer gesproken mag worden van
AT (Aarne{hompson), maar dat er gerefe-
reerd moet worden aan ÄTU (AarnerThomp-
son-Uther), de nieuwe driedel\ge þpe: of
Internøtionøl Folþtale¡ (FFC 284- 28ó).

Eén van de betere lezingen werd verzorgd
door Marion Bowman (Milton Keynes) onder
de titel Cehic m1tb, aernautlar religion ønd cen-

îemlorary r?ir;taalit! : anderwining Artbar in
Aaalon. IJetbegr\p vernacalar religion wordt
overigens steeds vaker gebruikt om allerhande
vormen van volksgeloof en alternatieve spiriru-
aliteit in een neutrale term te vangen. In haar
yoordracht liet Bowman zien dat in het neu ãge-

georiënteerde Glastonbury de aandacht voor de
(te) masculiene Keltische koning Arthur aan het
verschuiven is ten gunste van de feminiene Kel-
tische (en christelijke) Bridget, parallel aan de
toenemende verering van de goddess.

Ook de lezing van Jenny Butler (Cork) over
Perrunal t4iritøal nørrutiaet of Irìth neo-þ/tganr is
in dit kader de moeite van het yermelden waard.
Zij sprak met mensen over de vraag hoe zit tot
uiccø,, uitcbcraft en druidty zijn gekomen en
kreeg verhalen te horen oyer de other ulrld en

- wederorn - de godder.
Reimund Kvideland (Noorwegen) behan-

delde het boeiende thema y¿n de re-enl,ctment
of legend4 onder andere aan de hand van de sage

waarin een kerk overdag opgebouwd wordt
maar 's nachts - door demonische of ¿ndere
bovennatuurlijke krachten - weer wordt afge-
broken. Deze bestaande sage zou natuurlijk
ook door mensen kunnen worden nagespeeld,
om vervolgens bijvoorbeeld het gerucht te yer-

spreiden dat de doden de kerk op een andere
plaats willen hebben. Het naspelen gebeurt
dan om anderen schrik aan te ,agen. Iets derge-
lijks gebeurt als volwassenen bovennatuurliike
wezens gaan naspelen om kinderen te discipline-
ren. Op miin vraag aan Kvideland waarom hii
het begrip o¡tensìon zo zorgvuldig vermeed, dat
toch door Linda Dégh is geintroduceerd om
het verschijnsel te benoemen, antwoordde hij
dat hij aarzelingen had bii her begrip: waarom
een moeilijk (en niet altiid eenduidig) begrip
gebruiken als men ook gewoon kan spreken van
legends performed ai action?

Er werd op het congres de nodige aandacht
besteed aan vertelcultuur en nieuwe media. Zo
sprak Violetta Krawczyk-Wasilewska (Lódz)
over E-folÞlore in the øge ofglobølization en met
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nâme over kettingbrieven per e-mail, terro-
ristengrappen per sms en înternet-døting. Ze
benadrukte dat deze vormen van verhalen ver-
tellen dezelfde functies veryullen als in de orale

cultuur, en dat de e-folÞlore evengoed. zicbt
biedt op collectieve angsten, vooroordelen en

wensdromen. Mariann Domokos (Boedapest)

hield een voordracht over Folþlore ønd mobile

commønìcation: ¡m¡ and folÞlore text rerarcb. Ze
benad¡ukte dat sms-taal nagenoeg geschreven

spreektaal is, en dat folklore te vinden is in
moppen, raadsels, kettingbrieven en gelegen-

heidsgroeten (rnet onder meer Pasen, kerst en

nieuwiaar). Tèrry Gunnell (Reykiavik) presen-

teerde ziin in aanbouw zijnde internetdatabase

van lJslandse sagen onder de titel Søgnøgrøn-

nar, terwï¡lKatrien van Effelterre (Leuven)

een uitstekende presentatie verzorgde Yan de

Vlaamse Volksverhalenbank.
Alhoewel de aandacht voor de moderne

media dus niet gering was, bepleitte Rolf W.
Brednich (Göttingen/Wellington) na zijn
lezing over Hamoør ;n tbe internet dat deze

media nog altijd een prorninentere rol dienen

te krijgen in zowel documentatie als onderzoek.

We hebben wel eens de indruk dat op inter-
net alles te vinden is, maar vergissen ons in de

dynamiek van het medium: de moppen die er
vandaag nog opstaan, kunnen morgen ineens

verdwenen ziin. De met ptbotoîho2bewerkte

plaatjes, de pouerlorzl-grappen en de filmpjes
in qøicktime-îormaat worden veelvuldig als

attãcbment per e-mail rondgestuurd, maar wie
ze nu niet verzarnelt, is ze binnenkort kwiit.
Brednichs pleidooi viel in goede aarde) en een

ISFNR-werkgroep zal de diverse nationale

Pubtiek plenaire lezing (Foto: Alar Madisson)

yolksverhalenbanken gaan inventanseren en

openbaar maken op de ISFNR-website, en zich
tevens buigen over de vraag hoe een interna-
tionale database eruit moet zien, die vanuit
verschillende universiteiten en instituten gevuld

en ontsloten wordt, met n¿me ook wa¿r het de

?hototbo!-lore el andere vormen van visuele

vertelcultuur betreft.
Een mij volkomen onbekende versmelting

van de reële en de virtuele wereld werd gepre-
senteerd door Mare Kalda (Tàrtu) onder de

titel Geocacher¡ ønd geomøggles. Het betreft een

spel waarbij men schâtten moet zoeken. De
clue¡ die men moet zien te ontraadselen, vindt
men op internet, maar om de schat te kunnen
vinden, moet men naar buiten. Het schatzoeken

is een soort puzzeltocht, en wie de schat vindt,
moet zelf weer een nieuwe schat achterlaten.

Het is niet ongebruikeliik om ook een dag-

boekie bii te houden. De cøcherr .u:it de titel van
de voordracht zijn de spelers, de rnaggler ziin
de 'dreuzels' (ontleend aan Harry Potter), die
van het hele fenomeen geen weet hebben. Er
zijn momenteel 18ó.8ó4 schatten op de wereld,
en het spel wordt in 21ó landen gespeeld. Het
spel wordt vooral gespeeld door hoger opge-
Ieide jonge mannen en mânnen van middelbare

leeftijd.
Ti¡dens de generøl ørrcmbþ op zondag 3l

juli werd de aftredende presidente Galit Hasan-

Rokem hartelìjk bedankt voor haar inspannin-
gen en werd als nieuwe voorzitter Ülo v"lk uit
T¿rtu ve¡kozen. Het interim-congres van de

ISFNR zal in 2007 gehouden worden in het
Argentijnse Santa Rose. Het vijftiende interna-
tionale congres yindt in 2009 plaats in Athene.


