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Encyclopedie
oer oreren
Theo Sch,¡ster Bi¡i¡elþøtrien heet miett

Zuisn. Dc¡ Tier in der ottfrìerircben

Kalnrgerhìchte ønd Sprache (Leer:
Verlag Schuster, 2001) 702 pagina's,

ISBN 37 9ó3 0l5r X.

Bti¡¡elþatrien beet m.ìen Zuìen køn
met recht een encyclopedisch werk
genoemd worden: het is geen boek dat
je zomaar even van kalt tot kalt leest.

Het is voo¡al een boek om feiten in
na te slaan, en als je daa¡ eenmaal aan

begonnen bent. dan bìijfje nieuwsgierig
bezig met bladeren en lezen. Dat het
omvangrijke boek volgens de auteur

in de inleiding geen volledigheid kan

nasrreven, vergeefik hem graag.

De encyclopedie looptvan Aøl
(paling) tot. Ziege (bok) en behandelt

onder ande¡e de adelaar, de mier, de

beer, de kikker, de haring, de mossel, de

hond, het schaap, de vlo, de papegaai,

het paard, de slang, het varken, de sprn

en de kat. De onderwerpen die behân-

deld worden, kunnen per dier verschil-
len, maar vaak komt her volgende aan

de orde: spreekwoorden en gezegden,

historische achtergrondinformatie,
weerregels, raadsels, volksverhalen,

volksliedjes, kinder- en spotrijmen,
kinderspel, bijgeloof, volksgeneeskunst,
jachtgebruiken en voeding, feestge-

bruiken, volkskunst, dialectwoorden en

raamgevrng.

Er zijn veel verschillende broqnen
gebruikt. Het merendeel bestaat natuu¡-
lijk uit Oostfries materiaal. Maar er

wordt ook wel ingegaan op de herkomst
van bepaalde inform¿tie en vertel-
stof, zoals bijvoorbeeld in de klassieke

geneeskunde van de Naturøli¡ bi¡torìtt
v¿n Plinius (eerste eeuw na Christus).

Als we de blik ¡ichten op de volks-
verhalen, dan valt het volgende op:

onder de kop bijgeloof (Aberglaaûe)

komen we de vgøøbaftø op'tattingen
tegen, en onder de kop volksverhalen
(VolÞserzdbhngen) de fabels, sprookjes

en anekdotes, en de narratiefuitge-
werkte sagen.

Een exotisch dier als de leeuw (en

hetzelfde geldt bijvoo¡beeld voor de

neushoorn) krijgt nauwelijks aandacht;

veelee¡ omdat deze in Oostfriesland
niet voorkwam, dan omdar er bijvoor-
beeld in fabels of sprookjes geen leeu-
wen zouden voo¡ko¡nen.

Het lemma 'rund' behandelt niet
alleen koe, stier, kalf en os, maar gaat

ook over melk, room, kaas, karnemelk,
wei en bote¡ en daa¡door ook weer
over boterheksen en heksenboter. Het
lemma ove¡ het ¡und is een boekie op

zichzelf en beloopt niet minder dan 74

bladzijden! Bii het schaap wordt ook
stilgesraan bij wol en spinliederen. bii
het varken bij slacht, spek en worst. Ook
kip. hoen, haan, kuiken en ei worden in
één lemma ondergebracht.

Het lemma 'wolf is eigenlijk opval-

lend kort, niet in de laatste plaats

doo¡dat e¡ in Oostf¡iesland minder
wolven zijn voorgekomen dan men wel
zou denken. Histo¡isch valt e¡ niet zcr

heel veel te melden, en de lââtste wolf

werd al in 1795 afgeschoten. De wolf
heeft zich voo¡al in de volksverbeelding
vastgezet, stelr Schuster terecht vast'

Anzønehmen ìtt, da! dc¡ l/orþommen oon

Wälfen ìn Ostfriesland zø bi¡tori¡cher
Zeìt ¡ich inmer ¡¡lirþer in der Phantø¡ie

der Mentcben øbgeryielt høt, als in der

Realitàt. Denn der Mltho¡,¿on dem'úä¡en

Uøtier', der Bøttie Wolf irt røit aherr her

im m¿n¡cblichen Beøaþrcin /ètt oerønÞert'

(pagina ó47).

Natuurlijk komt bij de wolf ook

de'olle lsegrim'aan bod, bekend uìt
middeleeuwse die¡epet als Roman de

Renørt, Vøn den oos Reinaerde et Reinþe

Flcb¡. Yerder wo¡dt aandacht besteed

aan de 'Roggenwolfl, de demonischc

kinderschrik die de kinde¡en moet
weerhouden het graan plat te trappen.

Een in ¡9ll opgerekend Oostlries kin-
derspel (zie p. ó47-ó48) vertoont een

duidelijke gelijkenis met Ad-fh 123,

The Wolf cnd the Kilr. Äls 'bijgeloof
worden vooral sagen ove¡ wee¡wolven
aangehaald, terwijl onder her kopje

'volksve¡halen' zelfs vrijwel uitsluitend
vertellingen over weerwolven staan

oPgenomen.

Onder het lemma 'vos' zijn de

fabels ruim vertegenwoordigd: AdTh
15, The Theft ofButter újt PlaSting Gotl-

þrhert ÃíTh 32, Tbe llolf Dewndt ìnto

tbe Well in one Bøcþet and R¿¡cøe¡ the

Fox in the Other; ÃíTh 47A., Tlte Fox

Hangs fu bis Teetb to tbe Horse's Tail;
A¡iTh 478, Tlte Horce Kìckr tbe I olf rn

tbe Tþeth e¡ Aílh 155, The Ungrateful

Serlent Retørned to Ccptiti4y, Daarnust



wordt nog uit het grâppige sprookie

AâTh 1381, The Talþøtfue llife and the

Dirooered Treøtøre, geciteerd. V¿n de

typologie van Aarne{hompson wordt
doo¡ Schuster overigens geeq gebruik
gemaakt om de verhalen te identifi-
ceren, ook niet in een regisrer In de

sagen die Schuster over de vos behan-

delt, komt vooral het beeld nââr voren
van een duivels die¡.

Ve¡de¡ komen we in het boek de

kat tegen als heksendier en de hond

- met n¿me de zwârte poedel met de

gloeiende ogen * als helledier. Het zijn
eigenlijk steeds de t¡aditionele themata

die hier bijeengegaard zijn. Er is vooral
geput uit de historische ve¡telschat.

Daa¡ zitten soms moppen (SchwdnÞe)

tussen die tot op de dag van vandaag

ve¡teld worden, zoals de papegaaien-

grappen (pagina 344-345). Naar
moderne vertellingen als 'de hond in de

magnerron' of'de r at in de p\zzø' zaI de

lezer echter vergeefs zoeken. Naast het
exotische blijft dus evengoed het cor-
remporaine grorendeels buiren beeld.

De opzet is vrij strikt regionaal, histo-
risch en overigens ook mono-etnisch.

Tevens valt op dat er voornamelijk
uic schriftelijke bronnen is geput. Nu
bevatten die b¡onnen weliswaar ook
optekeningen van mondelinge verrel-
lingen, maar speciaal voo¡ het boek

gemaakte opnamen vån verhalen van

Oostf¡iese ve¡telle¡s komen we niet
tegen. Alles komt uit andere boeken,
en nie¡ zelden komt de inhoud van die

boeken ook wee¡ uit andere boeken.

De mondelinge verteltraditie leidt in
de praktijk vaak vooral een hardnekkig
schriftelijk bestaan.

Aan nogal wat sagen kleefr in her

boek het etiket 'bijgeloof' (Aúerglaúe),
kennelijk in oppositie tot 'geloof'
(Glaøùe), wøt dan veronderstelt dat
zekere geloofsopvattingen onwrikbaar

'waar' z4n (en derhalve niet tot de

'verhalen' gerekend kunnen worden)
en ande¡e pertinent 'onwaa¡'. In het
huidige tijdsgewricht zijn we er inmid-
dels van doordrongen geraakt, dat in de

dagelijkse praktijk bij (groepen) mensen
allerhande geloofsopvattingen doo¡
elkaar lopen, en dan getuigt het yan

een zeker dédain als folkloristen gaan

uitmaken wat feit is en wat fictie. Her
oordeel vân de loiklorist is niet maat-

gevend: de geloofsoverruiging van de

ve¡teller zou centrââl moeten stãân.

In Bi¡i¡ølþctrìen beet tnìen Zuien wor-
den de ve¡halen vooral gepresenteerd

om de verhalen. Duidingen van verhalen

komen nauweliiks voor, en soms rijst
bij de lezer de vraag: rrât moeten we

nu met zo'n verhaâll De aandacht voor
verrellers en hun specifleke verhâålver-

sies ontbreekt, evenals de aandachr voor
repertoire, vertelcontext, perform¿nce

en receP¡re.

De samenstelling van Bii¡¡elþøtrien

heet mien Zwien is zonder enige twijfel
een gigantische klus geweest, Boeken-
kast en kaa¡tenbak zijn tegelijkertijd
omgevallen in dit ind¡ukwekkende en

overigens zeer leesbaa¡ geschreven

boek. Het is een typische exponent van

de t¡aditionele volkskunde (inclusief
naamkr-rnde en dialectologie), die het
lokale erfgoed gedegen wil documen-

teren e¡ bewaren voor het nâgeslacht.

Het boek is daarom vooral van belang

als historisch volkskundig en diâlectolo-
gisch naslagwerk, en inte¡essant yoo¡ de

regionale, heemkundige markt. Bdrelka-
trìen heet mien Zuien is al met al precres

wât de ondertitel belooft: een degeliike

en traditionele volkskundige encyclope-
die over (vooral inheemse) dieren in het
ve¡leden van Oostf¡iesland.

Theo Meder, Amsterdam
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