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Marieke Bloembergen & Martijn 
Eickhoff, The Politics of Heritage 
in Indonesia. A Cultural History, 
Cambridge University Press, 
Cambridge, Singapore, 2020, ill., XV 
+ 323 blzn., ISBN 978-1-108-49902-6, 
$ 75.

Alhoewel de titel van dit werk 
refereert aan Indonesië in zijn geheel, 
is die titel toch wat misleidend. De 
studie van Bloembergen en Eickhoff 
gaat voor het overgrote deel over Java 
met een uitstap naar Sumatra en Bali 
& Lombok. Die laatste twee zijn naar 
Indonesische normen mini-eilanden. 
Daarom is het des te opmerkelijker dat 
bijvoorbeeld Sulawesi of Kalimantan 
helemaal niet aan bod komt. Een 
tekortkoming weliswaar, maar toch 

doet dit verder geen afbreuk aan de 
waarde van dit boek.

We krijgen in het boek een soort 
caleidoscoop van de manier waarop 
in het verleden door de koloniale 
machten (Nederland enerzijds en het 
Frans-Brits interregnum 1806-1816 
anderzijds) en Indonesië in koloniale 
en postkoloniale tijden met sites en 
historisch erfgoed is omgesprongen. 
Het boek is een cultureel-politieke 
geschiedenis van archeologie en 
heritage formation in Azië aan de hand 
van de casus Indonesië. De auteurs 
doen dit via twee sporen: de sites zelf 
(zoals Borobudur) en de relatie met 
actoren ook buiten Indonesië (site-
gerelateerde objecten die werden 
weggeschonken).

De auteurs stellen dat erfgoed 
op zichzelf “is nothing in itself, but 
concerns a political informed process 
of becoming” (p. 4). Met andere 
woorden, erfgoed is onderhevig aan 
heel wat factoren en krijgt alleen 
waarde in de mate dat de bevolking 
bewust met de overblijfselen uit het 
verleden omgaat. En dit houdt zowel 
opportuniteiten als gevaren in en 
erfgoed is dus per definitie nooit 
neutraal en zelfs vaak in gevaar (cfr. 
het Boeddhabeeld van Bamyan dat 
werd opgeblazen door de Taliban). 
Een link met Indonesië ligt hier voor 
de buitenstaander niet voor de hand, 
maar er dient aangestipt dat twee van 
de allerbelangrijkste monumenten in 
het grootste islamland ter wereld de 
boeddhistische tempel van Borobudur 
en de hindoetempel van Prambanan in 
de buurt van Yogyakarta zijn. Net die 
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twee voorbeelden bewijzen dat je met 
dergelijk erfgoed op een interactieve 
en supranationale wijze moet omgaan, 
waardoor je tot een inclusieve aanpak 
en vorming kunt komen zonder dat 
dit tot conflicten zou leiden. En dat 
moet wel omdat archeologie en de 
vroegste geschiedenis in de archipel 
voornamelijk naar een hindoe-
boeddhistisch verleden verwijzen, 
waarbij de religie (in roerend en 
onroerend erfgoed) van meer dan 
negentig procent van de bevolking 
sterk afwezig blijft.

De vernoemde en heropgebouwde 
tempels werden in 1992 als dode 
monumenten gecategoriseerd en 
daardoor “vererfgoediseerd”, waar- 
door hun vroegere functie verloren  
is gegaan en niet meer in 
concurrentie kan staan met de 
vigerende godsdienst, de islam. 
Ze kunnen hoogstens nog voor 
speciale doeleinden worden gebruikt 
(dansvoorstellingen, …). De tempels 
staan op de UNESCO-lijst en trekken 
jaarlijks enkele miljoenen bezoekers, 
zodat ondanks alles het toeristisch 
hemd nader is dan de religieuze rok.

Net daarom staat het begrip 
kennis (knowledge production) met 
betrekking tot de erfgoedsites en de 
roerende elementen doorheen de 
geschiedenis van koloniale bezetting, 
postkoloniaal regime en huidig 
politiek bestel erg centraal. Die kennis 
leidt tot een beter begrip van het 
erfgoed op de weg van verandering en 
inclusie.

Persoonlijk had ik graag gezien 
dat de auteurs de casus Toraja 
(Sulawesi, het vroegere Celebes) had-
den opgenomen. Zowel het gebied als 
de bevolking maakt niet eens 0,2 % 
van het Indonesische totaal uit, maar 
werd in 1984 door het ministerie 
van toerisme – na Bali – als tweede 

toeristische bestemming in Indonesië 
uitgeroepen, zodat de stroom 
toeristen absoluut niet in verhouding 
staat tot de grootte van het gebied. De 
echte kolonialisering begon hier pas 
bij het begin van de twintigste eeuw 
en het zou interessant geweest zijn 
om het erfgoed (onroerend, roerend 
en immaterieel) te toetsen aan de 
stellingen van de auteurs. Maar dat  
doet verder niks af aan de uit-
zonderlijke wetenschappelijke kwali-
teit van dit werk.

Paul Catteeuw

Dirk Callewaert, Langs de Moerkerkse 
Steenweg en zijstraten. Leven, wonen 
en werken langs een dorpsstraat met 
23 zijstraten, Brugge, eigen beheer 
(dircal@proximus.be), 2020, 357 blz., 
ill.; ! 18,00.

Dit tijdschrift heeft niet vaak de 
gewoonte om in te zoomen op werken 
met een heel plaatselijk karakter die 
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vooral bedoeld zijn voor een heel kleine 
gemeenschap, vaak zeer waardevol 
voor die erfgoedgemeenschap maar 
met weinig relevantie voor de wereld 
daarbuiten. Dat we met dit boek 
daarop een uitzondering willen 
maken, heeft twee duidelijke redenen.

De eerste reden is de auteur. 
Dirk Callewaert (1941) maakte van 
1994 tot 2015 deel uit van de redactie 
van Volkskunde. Dirk promoveerde 
in 1976 over de West-Vlaamse 
volksheilige Sint-Godelieve. In 1992 
dook hij de wereld van een groep 
kwebbelende maar kritische vrouwen 
binnen met Die evangelien vanden 
spinrocke. Een verboden volksboek ‘zo waar 
als evangelie’ ca. 1510. Als volkskundige 
verdiende hij daarna zijn sporen 
met ettelijke belangwekkende 
artikels in dit en andere tijdschriften 
met bijdragen die vooral over 
heiligenverering, levensloop en 
mentaliteitsgeschiedenis gingen. Als 
bevlogen germanist zorgde hij tevens 
voor correct taalgebruik bij de talloze 
summaries van de bijdragen in ons 
tijdschrift. Hij is letterlijk van vele 
markten thuis. 

Het lijdt daarom geen twijfel 
dat zijn verleden als volkskundige 
meteen ook de aanleiding is voor 
de tweede reden van deze recensie. 
Callewaert beschrijft weliswaar een 
heel plaatselijk gegeven, een steenweg 
in Sint-Kruis en zijn drieëntwintig 
zijstraten, maar hij overstijgt met 
sprekend gemak het lokale karakter 
van deze monografie. Dit boek 
kan daarmee onmiddellijk als een 
soort voorbeeld dienen voor andere 
dergelijke werken. Hij beschrijft 
namelijk aan de lopende band 
aspecten uit het dagelijkse leven. En 
dat mag je meteen heel ruim opvatten. 

In zijn inleiding stelt Callewaert: 
Dat gaat bijvoorbeeld over verstedelijking, 

infrastructuur, straatmeubilair, neringen, 
verenigingsleven, onderwijs, kerkelijk 
leven, manifestaties, taalkunde, bewoning, 
enzovoort. De dorpsstraat is niet alleen een 
verkeersweg maar ook een woonplaats en 
ontmoetingsplaats. Op het openbare terrein 
valt er nog geregeld iets te beleven waardoor 
de straat veel weg heeft van een podium 
met acteurs, figuranten en toeschouwers. 
Kwestie van kijken en bekeken worden. 
Allemaal gratis. Tegen die achtergrond 
situeer je het best de mensen die er woonden, 
werkten en de boog ontspanden. Alhoewel 
het boek op een Brugse deelgemeente 
focust, blijft het toch allemaal herkenbaar, 
ook bij de inwijkelingen.

In dat laatste zinnetje schuilt juist 
de kracht van dit boek. Het is niet 
enkel herkenbaar voor de inwoners 
en inwijkelingen van Sint-Kruis, 
maar tegelijkertijd voor op zijn minst 
het West-Vlaamse hinterland, en a 
fortiori voor heel Vlaanderen. De 
expertise van Callewaert schuilt net in 
het feit dat hij het plaatselijke tegen 
een algemenere achtergrond van het 
(cultuur)leven van dit landje kan 
plaatsen. Met andere woorden, hij 
maakt zijn opdracht in de inleiding 
daardoor helemaal waar.

Voor het fotomateriaal steunde 
de auteur vooral op de schouders van 
reuzin Magda Cafmeyer (1899-1983), 
Brugse heem- en volkskundige die 
voornamelijk in Biekorf ontzettend 
veel heeft gepubliceerd. En dat komt 
het werk alleen maar ten goede. De 
confrontatie tussen oud en nieuw laat 
bijna altijd schrikken.

De beschrijvingen van de 
plaatselijke gebouwen en kunst-
werken worden voortdurend aange-
vuld met kaders waarin net die 
plaatselijke toestanden worden 
uitgelicht en in een ander algemeen 
licht en kader gesteld. Het is net 
hierin dat de eruditie van Callewaert 
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ten volle aan bod komt. Hij overstijgt 
moeiteloos dat plaatselijke gegeven 
en schept zo een beeld van hoe het ooit 
ook ergens anders was. Tegelijkertijd 
toont hij ook hoe sommige gebruiken 
en feesten mettertijd zijn verdwenen. 
Zo is het verdwijnen van de gilde van 
de ringstekers maar een voorbeeld 
voor heel wat andere verenigingen 
die overal te lande verdwijnen of 
nu enkel nog een heel plaatselijk 
leven leiden en die wel of niet aan 
de kunstmatige beademing liggen: 
van boldersgenootschappen over 
wipschieten naar paardenrennen. 
Hier en daar neem je een tegengestelde 
beweging waar, zoals de toename van 
het aantal reuzen. Andere gebruiken, 
zoals een broodbedeling aan de 
armen na een begrafenis, mogen dan 
gelukkig verdwenen zijn, de huidige 
financiële en economische crisis laat 
ondertussen dat spook van armoede 
weer de kop opsteken, getuige 
daarvan: het succes van sociale 
restaurants en de vele initiatieven van 
voedselbedeling.

Het werkt illustreert ook duidelijk 
de snelle verstedelijking van ons land. 
Sint-Kruis is hier niet anders dan elk 
ander Vlaams dorp dat steeds meer 
wordt ingepalmd door hoogbouw en 
de littekens van lintbebouwing. De 
beelden van een landelijk boerendorp 
met enorme oppervlaktes aan 
bouwrijpe grond zijn nauwelijks 
vijftig jaar oud, maar zijn nu 
onherkenbaar geworden door de vele 
kubieke meters beton en baksteen die 
die verloren leegte invullen.

Maar het zijn ook die kleine 
verhalen die het geheel erg leesbaar 
maken. Een café heet niet zomaar 
Mexico, er steekt een geschiedenis 
achter die werkelijk tot in Mexico 
reikt, een kleine wereld die plots heel 
groot wordt. En van dat soort verhalen 

bulkt het boek van Callewaert. Toch 
verliest hij zich niet in de nostalgie van 
“vroeger was alles beter”, waaraan vele 
dorpsmonografieën lijden. Ondanks 
de wetenschappelijk verantwoorde 
uitleg slaagt de auteur er toch weer 
telkens in om de lezer, plaatselijk of 
van ver weg (zoals in mijn geval), 
volop te boeien. Of moeten we hier 
het woordje ondanks net vervangen 
door dankzij? Want de dorpsstraat van 
Sint-Kruis loopt tenslotte door alle 
dorpen en steden van Vlaanderen. En 
misschien ook wel ver daarbuiten. 

Tussen het schrijven van deze 
recensie en het verschijnen is de 
auteur na een langdurige ziekte 
overleden, zodat deze recensie een 
postuum eerbetoon is.

Paul Catteeuw
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Marleen Cré, Diana Denissen 
& Denis Renevey (eds.), Late 
Medieval Devotional Compilations in 
England, Medieval Church Studies, 41, 
Turnhout, Brepols, 2020,  
ISBN 978-2-503-57477-6, ill.; ! 125.

Het volume bevat een verzameling 
essays over laatmiddeleeuwse 
compilaties van devotionele 
werken in oud Engels. Daaronder 
verstaan de samenstellers ‘minor 
devotional writings’, ofte religieuze 
geschriften die niet kunnen worden 
toegeschreven aan intellectuele 
auteurs zoals Richard Rolle, Julian 
of Norwich, Margery Kempe of de 
auteur van het alom bekende The 
Cloud of Unknowing. Meestal gaat het 
om anonieme redacteurs/auteurs 
van werkjes die in de vijftiende en de 
zestiende eeuw een zekere tot zelfs 
grote populariteit genoten: Pore Caitif, 
Disce mori, The Desert of Religion …

Al die werken bevatten fragmen-
ten van al bestaande teksten, meestal 

uit het Latijn vertaald en zo voor 
een groter publiek verstaanbaar. 
Vele bundels kenden een ruime 
verspreiding, getuige het ampel 
aantal manuscripten die van sommige 
teksten zijn bewaard. De auteurs 
besteden geen aandacht aan het 
feit waarom deze soms invloedrijke 
teksten zolang onbestudeerd bleven, 
maar ze zijn goed te raden. Ze 
bleven steeds buiten het vizier van 
de theologie die zich focuste op 
de ‘grote’ auteurs. Het is nog maar 
pas sinds een paar decennia dat de 
belangstelling voor het geloof van 
de doorsneemiddeleeuwer in het 
vizier is gekomen en daar draagt 
deze studie in belangrijke mate 
toe bij. Bovendien, het zijn ‘maar’ 
compilaties. Die doorsneegelovige 
slaat hier wel op de burger die 
zich boeken kon veroorloven … 
Het essay van Margaret Connolly 
probeert het lezerspubliek van een 
paar compilaties te achterhalen. Die 
gelovigen blijken nood te hebben aan 
die compilaties omdat ze van de kerk 
kwalitatieve catecheses en homilieën 
eisen, aldus de inleiding tot The Book 
of Margery Kempe. Blijkbaar slaagt 
de kerk er in die periode niet in om 
voldoende in te spelen op de noden 
van een geëduceerde bovenlaag van 
gelovigen. 

Daar het om compilaties gaat, 
zijn de teksten dikwijls onderwerp 
geweest van recontextualisering 
en hercompilatie. The Chastising is 
bijvoorbeeld een samenstelling van 
andere teksten, die op zijn beurt aan de 
grondslag heeft gelegen van de Disce 
Mori. En de Pore Caitif bestaat in zoveel 
versies dat het aartsmoeilijk is om de 
oerversie te reconstrueren. De eerste 
twee delen en het vierde deel van 
dit volume bevatten een aantal zeer 
technische bijdragen die proberen 
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om een stemma codicum alsook de 
manuscripttransmissie van bepaalde 
compilaties te reconstrueren. Het 
openingsessay van Vincent Gillespie 
staat stil bij enkele strategieën en 
technieken van het samenstellen 
van compilaties. Uit zijn bijdrage en 
die van Ralph Hanna blijkt de sterke 
afhankelijkheid van onze compilaties 
van Latijnse voorbeelden. In het 
geval van The Three Arrows blijkt de 
compilator zelfs een niet onaardige 
bibliotheek ter beschikking te hebben 
gehad.

Het derde deel van het boek 
gaat dieper in op de devotionele 
praxis. Inhoudelijk gaat het in 
de acht bestudeerde compilaties 
om een ascetische, catechetische, 
diagnosticerende en penitentiële 
insteek. De Disce mori beweert expliciet 
geschreven te zijn om de lezer te leren 
ondeugden te vermijden en deugden 
te omhelzen. Een andere compilatie 
wil de lezer introduceren in de slechte 
wereld van de bekoringen. Eens de 
bedoeling klaar is gesteld, blijkt ook 
dat de samensteller zijn best gedaan 
heeft om een florilegium aan teksten 
met die bepaalde insteek in zijn 
compilatie bijeen te brengen. 

Het laatste deel van het boek 
(Texts, Images, and Affect) gaat dieper 
in op de illustraties die tal van teksten 
vergezellen. De visuele elementen 
van het manuscript moeten een 
affectieve band smeden tussen lezer 
en onderwerp. Laura Miles toont aan 
hoe de afbeelding van de wonden 
van Christus in The Commandment de 
gelovige moet stimuleren om deel te 
nemen aan het lijden van Christus. 
Om de effecten te vergroten worden 
soms gaten in het vellum gemaakt. 
‘Perkamenten wonden’ die de echte 
wonden moeten oproepen en die de 
lezers in een welbepaalde devotionele 

gesteldheid moeten brengen. Het is 
jammer dat het derde en het laatste 
deel zo beperkt zijn qua omvang, net 
omdat die inzoomen op de concrete 
betekenis van deze teksten voor de 
middeleeuwse devotie buiten de 
context van de clerus.

Hans Geybels

Geneviève Duggan &  
Hans Hägerdal, Savu. History and Oral 
Tradition on an Island of Indonesia,  
NUS Press, Singapore, 20192, ill.,  
586 blzn., ISBN 978-981-4722-75-9,  
$ 21.

Sawu is een eilandengroepje in de 
Indonesische Sunda-archipel tussen 
Sumba en Timor in de provincie 
Oost-Nusa Tenggara. Nog geen 
100.000 inwoners en qua oppervlakte 
ongeveer even groot als Antwerpen 
en Amsterdam samen. Erg klein en 



217!"#$%$&'() 2022 | 2 : 211-243

vooral ook erg ver weg van wat we 
soms de bewoonde wereld plegen 
te noemen. Meer dan 2500 km van 
de hoofdstad Jakarta verwijderd. En 
net door deze geografische isolatie is 
het eiland erg interessant, want die 
afstand heeft ervoor gezorgd dat het 
eiland op vele vlakken relatief veel 
minder invloeden van buitenaf kreeg 
dan andere Indonesische gebieden. 
Hoewel er heel wat commerciële 
contacten zijn geweest, eerst met 
de Portugezen en daarna met de 
Nederlanders. James Cook heeft het 
eiland zelfs als vaste pleisterplaats op 
zijn reizen gebruikt. Kolonialisering 
en missionering konden niet 
verhinderen dat de inheemse 
gebruiken hun sterke kracht bleven 
behouden, ondanks het feit dat de 
grootte van het piepkleine eiland 
omgekeerd evenredig blijkt aan de 
economische bedrijvigheid tijdens 
eerst de Portugese en daarna de 
Nederlandse tijd. De inwoners van 
Sawu speelden hierin overigens een 
erg actieve rol.

Dit lijvig boekwerk geldt nu zowat 
als het standaardwerk over dit eiland. 
Het is het gecombineerd werk van 
Duggan en Hägerdal. Antropologe 
Geneviève Duggan heeft vele jaren 
in het gebied gewoond en tijdens 
haar veldwerk heel veel materiaal 
verzameld. De Zweedse historicus 
Hans Hägerdal is dan weer een expert 
in de geschiedenis van Zuidoost-Azië. 
Hun verschillende achtergrond vormt 
de basis voor dit complementaire 
werk. Het werk van Duggan 
concentreert zich in eerste instantie 
op afstamming. Zij heeft dit uiterst 
belangrijke fenomeen van binnenuit 
bestudeerd en scrupuleus beschreven. 
Dit blijkt haast nog meer uit de 
ontzettend minutieuze zes bijlagen 
(123 bladzijden!) dan uit de teksten 

van het boek zelf. Toch moet hierbij 
net de kanttekening worden gemaakt 
dat deze informatie grotendeels 
echt wel voor gespecialiseerde 
insiders en specialisten is bedoeld 
en niet zozeer voor de gewone lezer. 
Met succes slagen de auteurs erin 
om genealogische afstamming en 
mondelinge geschiedenis haarfijn te 
presenteren en te onderbouwen.

Het meest opvallende element 
in het boek is de beschrijving van 
het belang van de vrouw in de 
maatschappij van Sawu. Patrilineaire 
en matrilineaire afstamming lopen 
naast elkaar en zijn even belangrijk. 
Misschien daarom niet uniek in 
deze wereld, maar toch wel eerder 
uitzonderlijk en daarom boeiend 
materiaal voor genealogen.

Dit boek is niet onmiddellijk 
bedlectuur, maar een basiswerk voor 
al wie in de Indonesische Sunda-
archipel afstammingsonderzoek wil 
doen.

Paul Catteeuw
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Samuel Mareel (red.), Kinderen van 
de Renaissance – Kunst en opvoeding aan 
het Habsburgse hof (1480-1530). Tielt, 
Lannoo, 2021, 193 blz., ill.;  
ISBN 978-94-0146-540-3; 29,99 euro.

Onlangs beweerde een museumcu-
rator dat de catalogus het belangrijk-
ste onderdeel is van een tijdelijke 
tentoonstelling. De publicatie die 
verschijnt naar aanleiding van de 
tentoonstelling heeft namelijk 
wel een duurzaam karakter en zou 
in grote mate mee bepalen hoe 
het later zal worden herinnerd. 
De tentoonstelling ‘Kinderen van 
de Renaissance’ in het Hof van 
Busleyden in Mechelen maakte al 
onmiddellijk een onvergetelijke 
indruk bij de bezoekers tussen 26 
maart en 4 juli 2021. Aan de hand 
van een uitmuntende collectie van 
bijeengezochte schilderijen, gravures, 
perkamenten, speelgoed en zelfs een 
kinderharnas, werd het Habsburgse 
kinderhuishouden in Mechelen op de 
voorgrond geplaatst. De bijhorende 

catalogus werd een erg verzorgde 
publicatie die deze tentoonstelling 
van internationale klasse op gepaste 
wijze laat herinneren.

Het uitgangspunt van de 
tentoonstelling – en bijgevolg ook 
van dit boek – was de roemrijke 
aanwezigheid van drie generaties 
kinderen uit het Bourgondisch-
Habsburgse vorstenhuis in Mechelen 
tussen 1480 en 1530. Zo brachten 
onder meer Filips de Schone 
en zijn zoon Karel V hun jeugd 
grotendeels in de Dijlestad door, 
samen met hun nauwe verwanten 
die allen een stevige stempel op 
de wereldgeschiedenis hebben 
gedrukt. Het kinderhuishouden 
vond plaats in het Hof van Kamerijk, 
waarvan de gevel in de Mechelse 
stadsschouwburg in de Keizerstraat 
nog steeds zichtbaar aanwezig is. 
Hoe, waarom en wie er daar allemaal 
als kind werd opgevoed in het Hof, 
wordt door de curator Samuel Mareel 
in de eerste bijdrage van het boek zeer 
vakkundig beschreven.

Dat Mechelen de woonplaats 
werd van de elitekinderen kent haar 
oorsprong in de keuze van Margareta 
van York om zich na het overlijden van 
haar echtgenoot, de Bourgondische 
hertog Karel de Stoute, in de Dijlestad 
te vestigen. Het tragische ongeval 
van haar stiefdochter Maria van 
Bourgondië en de daaropvolgende 
politieke spanningen leidden ertoe dat 
Margareta de surrogaatmoeder werd 
van haar stiefkleinkinderen Filips de 
Schone en Margareta van Oostenrijk. 
Mechelen was trouwens een 
gezagsgetrouwe stad en werd voor de 
opvoeding van zijn kinderen bijgevolg 
door weduwnaar Maximiliaan van 
Oostenrijk als een veilige plaats 
beschouwd. Wanneer later Filips de 
Schone in 1501 op zijn beurt naar 
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Spanje vertrekt, zullen zijn kinderen 
eveneens in het Hof van Kamerijk 
worden ondergebracht, waaronder 
Karel V en zussen Eleonora, Isabella en 
Maria. De derde en laatste generatie 
zijn de drie kinderen van Isabella 
die na haar vroegtijdig overlijden 
alsook naar Mechelen werden 
gestuurd door hun vader Christiaan 
II van Denemarken. Ondertussen was 
Margareta van York vervangen door 
haar stiefkleindochter Margareta van 
Oostenrijk om de belangrijke taak 
in het Hof van Kamerijk op zich te 
nemen. Samuel Moreel beschrijft de 
politieke motieven en uitdagingen 
voor de familie en de stad met veel 
expertise in geschiedschrijving en 
storytelling. Jammer genoeg voor 
zijn verhaal wordt hij daarbij niet 
geholpen door een onvakkundig 
opgestelde stamboom op de eerste 
pagina’s van het boek. Een kwalitatieve 
stamboom is voor de lezer nochtans 
een absolute noodzaak om de 
complexe Bourgondisch-Habsburgse 
puzzel in elkaar te doen laten vallen. 
Cruciale informatie voor het verhaal 
van de Mechelse renaissancekinderen 
ontbreekt echter in de stamboom 
(zoals de positie van Margareta 
van York) en ook de genealogische 
verbanden zijn onoverzichtelijk 
weergegeven. Het maken van een 
eigen genealogische weergave was 
zelfs noodzakelijk ondanks mijn 
dagelijkse onderzoekservaringen met 
stambomen.

De twee Margareta’s stonden er 
trouwens destijds in hun belangrijke 
taak niet alleen voor. De kinderen 
konden rekenen op een eigen 
uitgebreide hofhouding die zorgde 
voor de veiligheid, de verzorging en 
de opvoeding. Voor de opvoeding 
en het onderwijs werd daarbij gretig 
gebruikgemaakt van gloednieuwe 

humanistische inzichten uit de 
koker van Desiderius Erasmus, Juan 
Luis Vives en Adriaan Floriszoon 
Boeyens, de latere Paus Adrianus VI. 
Over deze pedagogische opvattingen 
aan het Bourgondisch-Habsburgse 
hof handelt het tweede hoofdstuk, 
geschreven door Hilde De Ridder-
Symoens. Terecht focust ze zich in 
haar kort overzicht op de nieuwe 
ideeën die werden ontwikkeld voor 
de opleiding van toekomstige vorsten 
en edellieden, maar ook voor die van 
adellijke meisjes. Zeker Habsburgse 
prinsessen die misschien ooit in 
geval van noodzaak een regentschap 
zouden opnemen, kregen via privé-
leerkrachten veel meer onderwijs 
dan wat mogelijk was op publieke 
scholen. De uitstekende bijdrage 
maakt duidelijk dat voor ieder kind 
in het Hof van Kamerijk een hoog 
opleidingsniveau werd behaald door 
het streven naar een evenwicht tussen 
lichamelijke/fysieke, intellectuele, 
artistieke en morele vorming. Er 
verbleven in Mechelen trouwens ook 
meerdere buitenlandse kinderen uit 
andere hooggeplaatste families die 
mochten meegenieten van het hoge 
opleidingsniveau, waaronder de 
Milanese prins Massimiliano Sforza 
en de latere Engelse koningin Anne 
Boleyn. Die brede aanwezigheid toont 
duidelijk het grote internationale 
belang van Mechelen als op-
voedingsplaats rond 1500.

De derde bijdrage in het boek gaat 
in op een ander belangrijk thema 
in de tentoonstelling, namelijk 
over de cruciale rol van Habsburgse 
schilderijen in de kinderportretkunst. 
De Habsburgers maakten immers 
gretig gebruik van kinderportretten 
tijdens hun vele onderhandelingen op 
de politieke huwelijksmarkt. Wanneer 
de jonge prinsen en prinsessen 
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vervolgens naar het buitenland 
afreisden, en dan vooral de prinsessen 
die vertrokken naar het hof van hun 
toekomstige echtgenoot, bleven 
ze alsnog via hun achtergebleven 
portretten met het thuisfront 
verbonden. Een echt topstuk die 
aanwezig was op de tentoonstelling 
en de politieke motieven van 
kinderportretten goed kan illustreren, 
is het portret van Margareta van 
Oostenrijk die rond 1490 werd 
geschilderd door Jean Hey en vandaag 
deel uitmaakt van de collectie van 
het Metropolitan Museum of Art in 
New York. Margareta werd daarop 
als tienjarige afgebeeld en ze leefde 
op dat moment aan het hof van Anna 
van Frankrijk waar ze wachtte op haar 
geregeld huwelijk met Karel VIII. 
Ze werd afgebeeld met op de kraag 
geborduurde letters verwijzend naar 
haar aanstaande huwelijk, alsook met 
symbolen van het Franse vorstenhuis 
aanwezig in haar juweel. Zo wordt 
ze als volwaardig lid van de Franse 
koninklijke familie voorgesteld met de 
bedoeling om de aanwezige rivaliteit 
tussen de Franse en Habsburgse 
families enigszins te temperen. 
Tevergeefs weliswaar, want kort na de 
afwerking van het schilderij sprong 
de verloving af. Dit schilderij is alleen 
maar één van de vele kinderportretten 
die de Habsburgers destijds lieten 
maken door de toenmalige top van 
de schilderkunst. Auteur Till-Holger 
Borchert slaagt er echter in zijn 
bijdrage niet in om de aangekondigde 
sleutelrol van de Habsburgse 
portretten in de kunstgeschiedenis 
aan te tonen, maar kadert ze eerder 
binnen de algemene tendensen van 
het kinderportret tijdens de vijftiende 
en zestiende eeuw.

Interessante inzichten die de  
Habsburgse portretten geven rond 

kinderkleding (schortjes, onder-
hemden, …), speelgoed (rammelaars, 
poppen, …) en andere toebehoren 
uit die tijd, komen voornamelijk 
uit de vierde en laatste bijdrage. 
Auteur Annemarieke Willemsen 
bespreekt in haar boeiend hoofdstuk 
de materiële cultuur van het kind 
rond 1500 en gebruikt hiervoor al 
eerder gepubliceerd materiaal uit 
eigen onderzoek tussen 1997 en 
2008. Haar voornaamste conclusie 
is dat de materiële cultuur van de 
Renaissancekinderen in Mechelen 
“niet wezenlijk verschillend [was] 
van die van burgerkinderen in de 
Vlaamse steden uit die tijd, zoals 
we die kennen van bijvoorbeeld 
boedelinventarissen en opgegraven 
speelgoed”. Er was vooral een veel 
grotere weelde aanwezig en dus waren 
de spullen dan ook heel wat duurder. 
Vanuit volkskundig perspectief is deze 
bijdrage veruit de relevantste uit het 
hele boek omwille van interessante 
weerspiegelingen over onder meer 
de dubbele betekenis van rammelaars 
(vermaak en bescherming tegen 
het kwaad) en vaak afgebeelde 
gevechten waarbij echte paarden 
door de kinderen werden vervangen 
door stokpaarden en lansen door 
windmolentjes. Uiteraard konden 
naast de materiële voorwerpen nog 
meer boeiende aspecten worden 
besproken die aanwezig zijn in de 
Habsburgse kinderportretten. Als 
geneticus was de tentoonstelling 
voor mij vooral een zoektocht naar de 
ontwikkeling van de Habsburgse kin 
die steeds sterker geaccentueerd werd 
naarmate er meer binnen de familie 
werd getrouwd. Dat die Habsburgse 
kin daarom als symbool staat voor 
hun ongezonde huwelijkspolitiek die 
door de inteelt finaal ook het einde 
betekende van de Spaanse familietak, 
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toont aan dat er nog heel wat 
potentiële onderwerpen uit andere 
onderzoeksdomeinen mogelijk 
waren.

Het grootste gedeelte van 
het boek wordt ingenomen door 
de uitgebreide catalogus met in 
totaal 57 tentoongestelde stukken, 
onderverdeeld in vijf thema’s: 
‘een hof voor kinderen en kunst’, 
‘politiek’, ‘opvoeding’, ‘fragiliteit’ 
en ‘jonge Belgen’. De twee laatste 
thema’s hebben geen algemene 
bijdrage gekregen in het boek maar 
de verzamelde collectiestukken 
werden zodanig kundig geselecteerd 
om nog andere facetten van de 
renaissancekinderen in Mechelen te 
accentueren. ‘Fragiliteit’ is daarbij 
een boeiend thema waarin de 
moeilijkheden en gevaren van het 
kind in die tijd worden voorgesteld. 
Enkele impressionante gisants op 
grafmonumenten werden hierbij 
geselecteerd. Deze beeldhouwwerken 
waarbij de overledene slapend wordt 
afgebeeld, duiden niet enkel op 
de hoge kindersterfte uit die tijd. 
Gisants zijn eveneens de vroegste 
individuele kinderportretten in de 
westerse kunstgeschiedenis en ze 
bewijzen dat ouders ook in tijden 
van hoge kindersterfte zich aan erg 
jonge kinderen konden hechten. Als 
allerlaatste thema werden onder de 
titel ‘Jonge Belgen’ schilderijen uit 
de negentiende eeuw uitgekozen met 
de roemrijke geschiedenis van het 
kinderleven in het Bourgondisch-
Habsburgse hof. Kunstenaars koe-
sterden de vaderlandse geschiedenis 
niet enkel als leuke herinnering, maar 
ook als voorbeeld voor het nieuwe 
land België.

Afsluiten doet de catalogus met 
een werk van Jean-Léon Huens uit 
1954 waarin de kinderen van Filips 

de Schone en Johanna van Castilië 
worden afgebeeld. Huens was samen 
met zijn broer de oprichter van 
de Uitgeverij Historia en maakte 
als illustrator de prenten voor de 
albums van ’s Lands Glorie, die je 
met spaarpunten gedrukt op de 
verpakking van tal van producten 
uit de buurtwinkel kon verzamelen. 
Veel kans dat – de ietwat oudere – 
Belgische lezers nostalgisch zullen 
terugdenken aan deze geïllustreerde 
geschiedenis. Ook ik koester nog 
steeds deze prenten die door mijn 
vader werden verzameld en waarmee 
ik als kind mocht spelen. Of hoe de 
jonge Karel V en zijn broers en zussen 
op hun beurt speelgoed werden.

Maarten H.D. Larmuseau

Erik Martens, Bobonneke valt in de 
radijzen. Antwerpen, EPO, 2022, 335 
blz., ill., ISBN 9789462673052,  
! 24,90.



222  | RECENSIES

Erik Martens is bekend als filmer en 
essayist rond film. In dit boek vertelt 
hij in feite zijn familiegeschiedenis 
(hij stamt uit een familie van 
verschillende generaties die het 
eigen leven vastlegde op pellicule), 
maar duidt die in de tijd en in de 
ontwikkeling van dit bijzondere 
medium. En dat maakt het boek apart.

Hij ziet film, vooral sinds het 
beschikbaar komen van de kleine 
8mm-filmcamera, als een levendige 
archivering van het sociale en 
culturele leven, in dit geval van een 
relatief welstellend segment van 
de Vlaamse bevolking. In een eeuw 
filmmateriaal dat door de familie 
werd geproduceerd zien we niet 
alleen het medium veranderen: de 
amateurfilmers worden ook wat 
meer bedreven in hun bezigheid 
en lezen bijvoorbeeld bij over 
kadreren en monteren via de breed 
beschikbare literatuur die verschijnt 
over deze kunst, maar drukken 
haast onbewust in hun films uit 
wat elke generatie belangrijk en dus 
geschikt voor documenteren acht. 
Vooral in dat opzicht is dit boek een 
mooie beschrijving en bovendien 
een enigszins kritische analyse 
van de veranderingen die zich over 
die periode in Vlaanderen hebben 
voorgedaan. 

De auteur beschrijft hoe de eerste 
filmpjes van een welstellende bakker 
in Antwerpen de veronderstelde 
hoogtepunten weergaven in het  
leven van de burger in een provincie-
stad zoals Antwerpen na de Eerste 
Wereldoorlog. Dat betekent dat de 
‘rijke bakker’, in het centrum van 
de stad, toch vooral het katholieke 
Vlaanderen weergeeft. Als vanzelf-
sprekend worden de grote momenten 
in het leven van de familie ge-
portretteerd, opgehangen aan de 

door de katholieke kerk betekende 
overgangen. Die eerste generaties 
laten ons dus obligaat geboorte- en 
communiefilms zien. Martens merkt 
op dat hij en de andere kijkers zo de 
veranderingen in wereldervaring van 
de gefilmden mooi kunnen volgen: 
het spontane en speelse van een kind 
tijdens de eerste communie verschuift 
abrupt naar een veel zwaardere, 
stijvere verschijning van hetzelfde 
kind voor de plechtige communie. De 
socialisering is als het ware af te lezen 
uit de films. Opmerkelijk, schrijft de 
auteur, is de strikte gang van zaken 
bij de filmer: het scenario ligt vast, 
met een reeks voorbereidingen, het 
ritueel zelf en de feestelijkheden, 
wat allemaal netjes in beeld wordt 
gebracht. De amateurfilmer zorgt 
ook voor een originele titelpagina, 
en voor tussen-’pancarten’ waarop 
uitleg wordt verstrekt. Met andere 
woorden, er wordt tijd en ook 
relatieve competentie gestoken in 
de montage, wat wijst op het grote 
bewustzijn bij de filmer dat dit een 
‘historisch document’ is dat dus aan 
strenge criteria moet beantwoorden. 

Tegelijk geven de films onbewust 
natuurlijk een beeld weer van de filmer 
over de eigen inschatting en sociale 
positie: fier wordt de nieuwe zaak in 
het commerciële hart van Antwerpen 
in beeld gebracht, nagenoeg zoals een 
promotiefilmpje vandaag zou doen. 
Tegelijk is in die films, zoals in de 
weergaven van de activiteiten van 
de kinderen in de jeugdbewegingen, 
de alomtegenwoordigheid van de 
clerus in het dagelijkse leven – zoals 
in de feesten – manifest te zien. 
Martens bespreekt dit en zet het in 
contrast met de snelle aftakeling van 
de macht van de kerk vanaf de jaren 
‘60. In de latere films ziet men ook 
heel duidelijk de clerus verdwijnen, 
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tegelijk met de obligate films rond de 
communiefeesten. Tussendoor merkt 
Martens echter op dat de pijn van de 
oorlog, ook met bombardementen 
vlak bij de eigen zaak in Antwerpen, 
niet in beeld komt. Waarom die 
‘blinde vlek’? 

Het boek gaat breder dan de 
verzameling van familiefilms. Het 
geeft korte hoofdstukken over de 
literatuur over film maken, zoals 
die ter beschikking komt over de 
generaties. Er is zelfs een afzonderlijk 
hoofdstukje over het maken van titels 
en tussentitels. Nog interessanter, 
voor mijn smaak, is de manier 
waarop de auteur de verandering in 
de perceptie van de omgeving en de 
maatschappij afleest aan de filmpjes: 
de bouwwoede sinds 1950, waardoor 
Vlaanderen in een goede generatie 
volledig verkaveld wordt en ten prooi 
valt aan ‘beton’ wordt behandeld. 
Zonder het zelf goed te beseffen 
filmt een generatie immers de eigen 
exodus naar de ‘groene rand’, waar 
een typische villa wordt gebouwd 
met gazon en uiteraard een baan voor 
het huis. Dat proces wordt in beeld 
gebracht voor de eigen familie, en 
illustreert zo wat massaal gebeurde 
in die eerste welvarende generatie 
na wereldoorlog twee. Tegelijk 
hiermee wordt aangegeven hoe de 
eerder rurale godsdienstinplanting 
van generaties op de schop gaat. De 
propagandafilms van Vlamingen voor 
Chiro en KSA, op jezuïtisch model 
nog in 1947 en 1955, worden ontleed: 
geen meisjes, een quasi-militaire 
orde, strijdliederen en gemarcheer, 
speeches rond goed en kwaad volgens 
de Curie. Die films, bedoeld voor 
massale projectie in scholen, doen 
Martens onwillekeurig denken aan 
de Duitse propagandafilms (Leni 
Riefenstahl). Op geen tijd, vanaf de 

materiële verbeteringen na 1950, 
verdwijnt de inhoud en de stijl 
van dit soort films uit beeld in de 
familiefilmpjes. Tegelijk echter, 
constateert de auteur, worden de 
familiefilms minder verzorgd, en 
ontbreekt het bijvoorbeeld steeds 
meer aan goede montage.

Dit boek is een zeer leesbaar 
document. De laagdrempeligheid 
maakt het moeilijk kwalificeerbaar: 
aan de ene kant kan men meer 
striktheid eisen in de taal en de 
analyses. Aan de andere kant is dit een 
heel mooie ontsluiting voor een breed 
publiek van zelf documenterende 
materiaalbehandeling. Uniek boven-
dien, omdat het enkele generaties 
omspant. Daardoor wordt het 
een boeiende etnografische of 
volkskundige bron van informatie over 
een diepe en culturele verschuiving 
in een speerpuntregio (de industrieel 
en commercieel ontluikende stad 
Antwerpen), wat op zich meer dan 
de moeite waard is. Daarom zal 
het boek velen interesseren die het 
dagelijkse leven in een stad willen 
bestuderen, en daarover is veel 
minder studie beschikbaar dan over 
plattelandsgeschiedenissen. Ik hoop 
dat er meer van dergelijke studies 
mogen verschijnen.

Rik Pinxten
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Museum Dr. Guislain Gent, Op losse 
schroeven. Over zenuwpezen, zwartkijkers 
en zielenknijpers. Veurne, Hannibal, 
2019. 256 p., ill. (zwart-wit en kleur), 
ISBN 978 94 6388 705 2, ! 29,95.

Het Gentse Museum Dr. Guislain 
is inmiddels een begrip. Als 
erfgoedplaats combineert het de 
geschiedenis van een gebouw en 
haar bewoners met hedendaagse 
reflecties over anderhalve eeuw 
psychiatrie. Het museum en haar 
tentoonstellingen zijn een zeer 
gelukkig initiatief om met een frisse 
blik de geschiedenis en de huidige 
stand van de zorg voor geestelijke 
gezondheid in kaart te brengen. Dit 
heel fraai uitgegeven boek begeleidt 
de nieuwe vaste collectiepresentatie 
die sinds het najaar van 2019 te 
bezoeken is en verschillende jaren 
te zien zal zijn. Vanuit de duidelijk 
aanwezige interdisciplinariteit werd 
dit boek uitzonderlijk gerecenseerd 
vanuit een auteur met zowel eerder 

een historisch wetenschappelijk 
(Johan Verbeckmoes) als een exact 
wetenschappelijk perspectief 
(Maarten Larmuseau).

Het Dr. Guislain instituut ging in 
1857 van start als eerste psychiatrische 
gesticht in België. Oprichter was de 
Gentse professor en dokter Joseph 
Guislain (1797-1860). De verpleging 
van de patiënten gaf hij in handen van 
de congregatie ‘Broeders van Liefde’. 
De nieuwe presentatie behandelt de 
geschiedenis van de psychiatrie niet 
meer chronologisch, maar verloopt 
langs vijf sporen: het fysieke gebouw 
en architectuur als instelling, de 
nauwe verbintenis van lichaam en 
geest, de kracht van verbeelding, de 
wil van dokters en onderzoekers om te 
classificeren, en de macht en onmacht 
bij de psychiatrie. De indeling maakt 
duidelijk dat de patiënt voorop 
staat en dat naar hem of haar wordt 
gekeken, geluisterd en meegevoeld. 
De verzorgers zoeken al sinds de 
tijd van Dr. Guislain een evenwicht 
tussen die stem van de patiënt en 
de steeds wisselende methodes 
die vanuit de wetenschappelijke 
psychiatrie worden voorgeschreven 
en gesuggereerd.

Het boek weerspiegelt de 
historische dimensie van deze 
aanpak. De verbluffende, gevarieerde 
illustraties visualiseren het rijke 
patrimonium over de evolutie 
van de psychiatrie. Elk van de vijf 
deelaspecten heeft de opvatting van 
de Franse filosoof Michel Foucault als 
vertrekpunt over de medicalisering 
van geesteszieken in het begin van de 
19e eeuw. Die trok een streep onder 
een lang verleden waarin mensen 
met psychische aandoeningen 
mikpunten van vertier waren, maar 
ook fundamentele vragen opwierpen 
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over menselijk gedrag. Het medische 
verzorgingsperspectief opende 
het debat over gepaste zorg voor 
de patiënten en een van de grote 
verdiensten van deze publicatie 
is de suggestie dat dit debat niet 
afgesloten is en dat er ook in het 
verleden heel veel meer gebeurde dan 
louter opsluiting in een instelling. 
Hoewel de vermaatschappelijking van 
zorg als nieuw paradigma van onze 
welvaartsstaat een pleidooi inhoudt 
om de zorg voor mentale gezondheid 
vooral inclusief te organiseren en 
zoveel mogelijk buiten instellingen, 
pleit dit boek voor een genuanceerde 
kijk op die instellingen zoals het 
instituut van dr. Guislain er een 
was. Net zoals de patiënten hadden 
de instellingen wisselend af te 
rekenen met vervreemding zowel 
als een zich thuis voelen. Door erop 
te wijzen dat portretten en andere 
voorstellingswijzen van patiënten 
(ofwel door anderen, ofwel door 
hen zelf) en het taalgebruik van de 
psychiatrie wortels hebben die tot 
in de late middeleeuwen teruggaan, 
slaagt het Museum Dr. Guislain er in 
om de Foucaultiaanse breuk tussen 
medische en niet-medische visies te 
relativeren. Het doet dat geheel in 
de geest van Foucault om de patiënt 
centraal te zetten. Het boek is in dat 
opzicht een geslaagde kritische poging 
om de ziektebeelden van de patiënten 
in nauwe samenhang te zien met hoe 
de samenleving naar hen kijkt en hen 
wil verzorgen, zonder een oordeel te 
vellen over het nut van instellingen 
zoals ze lang gefunctioneerd hebben 
en nog functioneren.

Johan Verberckmoes

Net zoals in het nieuwe museum-
parcours wordt de erfgoedcollectie 

in het begeleidende boek continu 
geconfronteerd met huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Dit gebeurt naar eigen zeggen uit 
angst om geen ‘dood museum’ te 
worden of een begraafplaats van 
dingen die van hun levensfunctie zijn 
beroofd. In vijf essays wordt vanuit 
deze museumfilosofie gepoogd om 
levendige verhalen te vertellen die 
aan de collectiestukken zijn blijven 
kleven en die de lezer uitnodigen om 
actuele discussies over geestelijke 
gezondheid en psychiatrie op te 
starten. Deze moedige dialoog tussen 
verleden en heden wordt alvast 
succesvol behandeld in de eerste 
bijdrage waarin de geschiedenis 
en toekomst van het wonen als 
psychiatrische patiënt centraal staat. 
Auteur Patrick Allegaert start zijn 
chronologisch verhaal met een replica 
van de indrukwekkende gevel van het 
Zinnelooshuis in ’s-Hertogenbosch 
uit 1686 waarin enkele geesteszieken 
staan afgebeeld achter tralies en 
naast allegorische figuren die uit 
waanzin in hun eigen arm bijten. Het 
onmenselijk opsluiten in dergelijke 
‘dolhuizen’ maakte in de negentiende 
eeuw plaats voor grote instellingen 
waarin rust, vrijheid en veiligheid 
moesten heersen. Binnen zijn Gentse 
instelling waakte dr. Guislain sterk 
over de architectuur en inrichting 
die de toenmalige wetenschappelijke 
ideeën over geesteszorg reflecteerden. 
In de tweede helft van de twintigste 
eeuw kwam er echter steeds meer 
tegenstand tegen deze grootschalige 
instellingen. De tegenstand was het 
heftigste onder de aanhangers van 
de antipsychiatrie die de gebouwen 
zagen als symbool voor een verouderde 
visie en onmenselijke behandelingen. 
Vandaag vertrekt men zoveel mogelijk 
vanuit het vermaatschappelijken 
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van de geestelijke gezondheidszorg 
en tracht men patiënten zo dicht 
mogelijk bij het ‘gewone’ leven en 
dus tussen andere mensen in de stad 
te verzorgen. Maar wat moet er dan 
gebeuren met de grote gebouwen van 
de oude instellingen? Allegaert voedt 
dit debat met voorbeelden gaande van 
volledige herbestemming waaronder 
een vijfsterrenhotel in Venetië tot de 
creatie van een experimentele ruimte 
in het voormalige Sint-Jozefsgebouw 
van het psychiatrisch centrum Karus 
(Caritas) in Melle waar de unieke 
architectuur mensen uitnodigt om tot 
zichzelf te komen.

In het tweede essay beschrijft 
Bart Marius de haat-liefdeverhouding 
tussen lichaam en geest in het 
wetenschappelijk discours. Deze 
evolutie wordt chronologisch 
behandeld door enkele markante 
figuren in de geschiedenis van 
de psychiatrie uit te lichten. Veel 
aandacht gaat hierbij naar de 
hippocratische geneeskunde met 
de humorenleer alsook naar het 
magisch denken uit de periode voor 
de negentiende eeuw. Jammer genoeg 
krijgen de huidige evidencebased 
inzichten in de psychiatrie – mede 
vanuit de neurowetenschappen, 
genetica en ontwikkelingsbiologie 
– evenwel niet dezelfde ruimte in 
het boek. In tegenstelling tot de 
andere essays waarbij architectuur 
en kunstwerken van na 2010 worden 
becommentarieerd en geïllustreerd, 
is de oudste illustratie over 
psychiatrisch onderzoek afkomstig 
uit het midden van de twintigste 
eeuw. Deze illustratie toont een 
hersensnijmachine voor het maken 
van microscoopcoupes, wat mijlenver 
afstaat van de huidige technologieën 
in hersenscanning en beeldvorming. 
Hierdoor wordt een actueel debat 

over het voortschrijdend inzicht in 
de relatie tussen lichaam en geest wel 
bemoeilijkt. Toegegeven, er is vandaag 
nog steeds veel onwetendheid over de 
grens tussen normaal en waanzin, 
maar de kennis over het – al dan 
niet gunstig – functioneren van ons 
brein is de voorbije decennia wel met 
zeer rasse schreden vooruitgegaan. 
Vanuit de huidige wetenschappelijke 
praktijken zijn er bovendien heel 
belangrijke parallellen te trekken met 
de geschiedenis van de psychiatrie 
en de museumcollectie. Zo staat 
het boek vol met illustraties waarin 
onderzoekers destijds tevergeefs 
via gelaatskenmerken een link 
hebben willen maken tussen 
uiterlijk en karakter. Een leerzame 
vergelijking dient zich aan met 
recente onderzoekspraktijken om 
kinderen met mogelijk autisme of 
een andere congenitale aandoening 
via 3D-fotografie te diagnosticeren, 
gekoppeld aan een volledig 
genoomonderzoek. Dergelijke 
parallellen tussen verleden en heden 
zijn zowel voor de huidige generatie 
wetenschappers als het brede publiek 
onmisbaar.

Een actuele blik op kunst over 
en door psychiatrische patiënten 
wordt evenwel op schitterende 
wijze aangeboden in het essay rond 
verbeelding. Volgens Yoon Hee Lamot 
resulteert de algemene fascinatie 
voor de waanzin tot een eeuwenlange 
inspiratiebron voor kunstenaars, 
zoals blijkt uit schilderijen en 
gravures, fotografie, podiumkunst 
en film. Het nieuwsgierig observeren 
van geesteszieken moet daarom niet 
louter gezien worden als onsmakelijk 
voyeurisme maar ook als bron voor 
nieuwe denkkaders. In de loop van 
de geschiedenis is er wel een evolutie 
op te merken hoe men algemeen 
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kijkt naar de kunst die patiënten 
zelf creëren. Hun artistieke werken 
werden door dokters en verzorgers 
eerst louter gebruikt als hulpmiddel 
om tot een diagnose te komen, om pas 
later esthetisch te worden beschouwd 
onder de gekende termen van 
outsiderkunst en art brut. Via relatief 
recente inzichten zijn verzorgers 
het maken van kunst eveneens 
gaan gebruiken als een vorm van 
non-verbale therapie. Hoe kunst, 
wetenschap en gezondheidszorg 
zich tot elkaar verhouden en 
elkaar versterken staat momenteel 
hoog op de agenda van zowat elke 
academische instelling. Hierdoor is 
ook de definitie, rol en positie van 
outsiderkunst vandaag onderwerp 
van onderzoek en discussie. Lamot 
beëindigt hierover haar betoog met 
een uitnodigende quote van Thomas 
Röske, directeur van de Prinzhorn 
collectie die vooral uit outsiderkunst 
bestaat: “Om outsiderkunst echt 
te kunnen laten integreren in (en 
dus deel te laten uitmaken van) de 
kunstwereld, zullen we ons begrip van 
kunst zo moeten verbreden dat we niet 
langer verwachten dat de individuen 
achter de kunstwerken hetzelfde 
besef hebben van de realiteit als wij. 
Dit betekent op zijn beurt dat we 
open moeten staan voor een rijkdom 
aan alternatieve boodschappen, hoe 
vreemd en bizar ze ook mogen lijken.”

Eenzelfde actuele relevantie is 
terug te vinden in het essay over 
de classificatie van psychiatrische 
aandoeningen. Sarah Van Bouchaute 
beschrijft terecht dat categorieën 
nodig zijn om richting te geven aan 
behandelingen en patiëntenzorg, 
maar “het blijven definiëringen die 
mee-evolueren met de historische 
en culturele context”. Door aan te 
geven hoe men in het verleden ooit 

omging met ‘hysterie’, ‘melancholie’ 
en zelfs ‘homoseksualiteit’ als 
zogenaamde mentale aandoeningen, 
leren we inzien dat aandoeningen die 
vandaag worden gediagnosticeerd, 
ook een evolutie hebben van komen 
en gaan. Hoewel het eigen is aan een 
wetenschap in volle evolutie, is de 
gemiddelde lezer zich van dergelijke 
tendensen niet altijd bewust. En al 
zeker ontbreekt vaak een kritische 
noot in de ‘poppsychologie’ die 
voorkomt in populaire magazines en 
weekendbijlagen, soaps en kaskrakers. 
Een historische blik op het fenomeen 
kan enkel ons huidig gezichtsveld en 
aanpak verbreden.

Dat het erfgoed van een 
psychiatrische instelling een directe 
impact kan hebben op ieder van ons 
vandaag, volgt ook uit het laatste 
essay rond macht en onmacht. Op 
verrassende wijze haalt Arnout De 
Cleene drie collectiestukken aan die de 
immer moeilijke machtsverhouding 
tussen verzorger en psychiatrische 
patiënt beschrijven. Allereerst zijn er 
de krassen in bakstenen die patiënten 
ooit op de muren van de Dr Guislain 
instelling hebben achtergelaten en 
waarin de onmacht wordt getoond 
van “stemmen die hun weg niet 
vonden naar de geschiedenisboeken”. 
Daarnaast zijn patiëntenregisters 
uit het archief stille getuigen van 
de macht die verzorgers hadden 
wanneer ze in zeer koele en zakelijke 
bewoordingen vaak schrijnende 
taferelen beschreven. Om vervolgens 
te eindigen met een bonte verzameling 
aan geschreven briefjes die tijdens 
een grondige renovatie uit de kieren 
en barsten van houten balen werden 
gevist in een van de slaapzalen van 
het Guislaingesticht. Het zijn unieke 
briefjes met boodschappen die 
patiënten ooit hebben achtergelaten. 



228  | RECENSIES

Maar welke waarde moeten we 
hechten aan dergelijke berichten 
als ze afkomstig zijn van iemand 
die geestesziek was? Nemen we de 
boodschappen serieus of verwerpen 
we ze direct als onzinnig? Die vraag 
wordt voorgelegd aan de lezer die zo 
rechtstreeks in een ongemakkelijk 
spanningsveld tussen macht en 
onmacht terechtkomt.

Het boek toont in zowat alle 
bijdragen de voldragen richting aan 
van de nieuwe collectiepresentatie 
in het Museum Dr. Guislain. Zoals 
de titel zegt, ze staat logischerwijs ‘op 
losse schroeven’, waarbij de inzichten 
en de opstelling voortdurend kunnen 
en mogen wijzigen. Zo wordt een 
museum over erfgoed geen plek 
met dode voorwerpen maar een 
levende actor in de samenleving 
die permanent in interactie staat 
met de maatschappelijke en 
wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Maarten H.D. Larmuseau

Hans-Ulrich Probst, Fußball als 
Religion? Eine lebensweltanalytische 
Ethnographie, rerum religionum. 
Arbeiten zur Religionskultur,  
Band 11, transcript Verlag, Bielefeld, 
2022, 343 blzn., ISBN 978-3-8376-
6110-1, ! 48;  
pdf-versie: ISBN 978-3-8394-6110-5, 
! 47,99.

Een boek over voetbal in een 
academisch tijdschrift. Een merk-
waardige combinatie, zo lijkt wel. En 
toch is een recensie van dit werk hier  
wel op zijn plaats. In dit boek vind je  
geen rangschikkingen, ploegop-
stellingen of wedstrijdverslagen. 
Meer zelfs, dit boek gaat zelfs niet 
eens over de spelers, maar over 
supporters en hun gedrag in wat 
de vaak de belangrijkste bijzaak ter 
wereld wordt genoemd.

De auteur probeert in dit lijvig 
werk tot een beter begrip van 
voetbalfan en publiek te komen 
vanuit – en dit kan verrassend klinken 
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– religieus oogpunt. Hans-Ulrich 
Probst is theoloog en doceert aan de 
vermaarde Universität Tübingen. Dit 
boek is de neerslag van zijn doctorale 
dissertatie (2021) en maakt deel uit 
van een reeks religieuze geschriften, 
waarbij cultuurfenomenen worden 
bestudeerd en onderwerp worden van 
interdisciplinair onderzoek. De studie 
van Probst betreft de Traditionsverein  
SV Stuttgarter Kickers (1899), een  
ploeg die ondertussen in de 
Oberliga Baden-Württemberg speelt, 
vergelijkbaar met provinciaal voetbal 
in België, en nu voor een gemiddelde 
van 2500 tot 3000 toeschouwers  
speelt, maar wel een rijke geschiede-
nis kent.

Behalve wedstrijden te bekijken 
bestudeerde de auteur boekjes, fora 
en websites, net omdat je via deze 
kanalen een veel duidelijker inzicht 
in het supportersgedrag kunt krijgen. 
Ondanks het grote verschil tussen 
het kleine Kickers en VfB Stuttgart 
(Bundesliga) kies je als Stuttgarter 
voor één van beide ploegen en je sluit 
meteen die andere ploeg uit. Een 
beetje dezelfde situatie hier met KV en 
Racing Mechelen, met Cercle en Club 
Brugge, met Antwerp en Beerschot, 
…. Voor de twee supporteren is geen 
optie. Je bekent je tot één ploeg en 
wordt meteen ook opgenomen in de 
culturele identiteit van die ploeg. En 
dat legitimeert meteen je gedrag als 
supporter van je ploeg.

Het is daarom niet merkwaardig 
dat Probst tijdens zijn onderzoek 
eigenlijk zelf supporter wordt (Wie ich 
einer von den Blauen wurde) van de ploeg 
en de aanhang die hij bestudeert. Je 
kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre 
hij dan nog een objectief verslag 
kan maken van zijn studieobject. 
Hij bestudeert niet vanaf de zijlijn, 
maar midden in de groep waarvan 

hij deel is geworden. Dat geeft hem 
wel het voordeel dat hij naadloos 
en realistisch kan ondergaan en 
beschrijven hoe die kleine leefwereld 
in elkaar zit. Van kijken naar de 
speelkalender en het voorbereiden 
van de acties, de gang naar het 
stadion, het bekijken van de wedstrijd 
tot en met de nabespreking in het 
stamcafé. Het lijkt vaak opvallend 
op een carnavalsvereniging in al 
zijn aspecten, waarbij de wedstrijd 
het substituut voor de optocht is. In 
die zin wordt het “supporterschap” 
religie die heel ver kan reiken. Zo 
vermijdt in Vlaanderen bijvoorbeeld 
een Antwerpsupporter het getal 13 – 
het stamnummer van Beerschot – en 
gebruikt daarom de omschrijving 12 + 
1, terwijl een Beerschotfan nooit een 
rode wagen zal aanschaffen of een 
rode sjaal aandoen. 

Maar je zou de voetbalcultuur 
ook met liturgie kunnen vergelijken 
door het clublied, de herkenbare en 
steeds weerkerende gezangen of de 
rituele minuten stilte of handgeklap 
om een gegeven uit de eigen 
voetbalgeschiedenis in herinnering 
te brengen. Tot en met de plaats waar 
je staat en hoe je je daar beweegt. De 
“echte” fan zit trouwens niet, maar 
staat en heeft” zijn/haar” plaats en je 
kunt niet zomaar van plaats wisselen. 
Je bent bijna geneigd om te zeggen 
Ordnung muss sein, maar het heeft 
te maken met verhoudingen. Wat 
trouwens binnen eenzelfde club ook 
nog tot grote verschillen onderling 
kan leiden, waarbij de ene fanclub het 
niet begrepen heeft op een andere.

Supporter zijn doe je overigens 
niet enkel tijdens de wedstrijd, het 
is een totaalbelevenis die ook buiten 
de wedstrijd zijn verloop kent en zich 
niet enkel uit in het praten over en 
drinken met, maar ook gebruikmaakt 
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van truitjes, gadgets, stickers die je in 
de fanshop kunt kopen. 

Verder breek je niet zomaar 
ongestraft in op de geldende formats. 
En al helemaal niet wanneer het 
de mogelijke integratie van een 
Chinese U20-ploeg in de Oberliga 
betreft. Vlaggen die solidariteit met 
Tibet aankaartten zorgden voor een 
mislukking van het project, maar het 
duidt er meteen op dat zo’n conflict 
zich ook op het politieke niveau kan 
manifesteren.

Een dergelijke studie over de 
sociaal-culturele aspecten van het 
voetbal maken in de Duitse literatuur 
deel uit van een veel omvattender 
corpus aan studies over het voetbal 
die aan verschillende Duitse 
universiteiten en instituten gebeuren. 
Vlaanderen biedt op dat gebied één 
grote leegte.

Dit werk is in de eerste plaats een 
empirische studie van de fanwereld 
bij een kleine club in Duitsland, maar 
het kan wel degelijk gelden als een 
pars pro toto voor de grotere ploegen 
in ons buurland. Het geeft ons meer 
inzicht in een kant van het voetbal 
die tot op heden vaak onderbelicht 
blijft en misschien wel kan helpen bij 
het oplossen van de problemen van 
geweld die bij het voetbal steeds weer 
opduiken. En dat is meteen de grote 
verdienste van de studie van Probst.

Paul Catteeuw

Fabiola van Dam, Het middeleeuwse 
openbare badhuis: fenomeen, metafoor, 
schouwtoneel. Hilversum, Uitgeverij 
Verloren, 2020, 312 blz., ill.; ISBN 978-
90-8704-867-9; 35,00 euro.

Enkele jaren geleden ging ik samen 
met twee collega-biologen bij diverse 
experten te rade in het kader van ons 
onderzoek over de historische graad 
van ontrouw en buitenechtelijke 
kinderen. Een prominent historicus 
verwees in deze context onmiddellijk 
naar het in de middeleeuwen 
veelvuldig voorkomen van openbare 
badhuizen die hij omschreef als 
plaatsen van ‘vleselijke ontucht en 
promiscue gedrag’. Die beschrijving 
werd kort daarop geïllustreerd 
door een toevallige kennismaking 
met het vroeg zestiende-eeuwse 
schilderij ‘De badstoof of de Hekeling 
der Ouderlingenliefde’ van Hans 
Baldun Grien dat permanent wordt 
tentoongesteld in het Museum Het 
Zotte Kunstkabinet in Mechelen. Op 
vrij pornografische wijze laat Grien 
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er geen twijfel over bestaan wat er 
toen in de badhuizen gebeurde. We 
kwamen destijds echter wel van 
een kale reis terug na het zoeken 
van geschiedkundig werk over 
dergelijke praktijken. Historische 
onderzoek over middeleeuwse 
badstoven in onze contreien bleek 
zelfs zo goed als onbestaande. Dit 
kennishiaat wegwerken was dan 
ook de voornaamste doelstelling van 
historica Fabiola van Dam toen ze in 
december 2020 – als 78-jarige – haar 
proefschrift succesvol verdedigde 
aan de Universiteit Utrecht. Onze 
verwachtingen waren bijgevolg 
groot toen de handelseditie van dit 
proefschrift nog geen maand later 
werd gepubliceerd. Doorheen het 
volledige werk komt daarbij één 
heldere boodschap steeds terug: de 
middeleeuwse badhuizen waren 
veelzijdiger dan enkel een bordeel of 
rendez-vouslocatie. Ze waren volgens 
Van Dam vooral een belangrijk 
fenomeen in de ‘gezondheidszorg’ 
van de toenmalige samenleving en 
bijgevolg ook een metafoor en een 
schouwtoneel voor de wereld van die 
tijd.

Voor Fabiola van Dam was de 
erotische lading bij middeleeuwse 
badhuizen al van bij het begin niet 
de reden voor haar onderzoekskeuze. 
Ze wijt haar interesse eerder aan 
een algemene fascinatie voor “het 
idee dat het aan mensen eigen 
is om voortdurend manieren te 
bedenken om de grote en kleine 
problemen van het leven letterlijk 
en figuurlijk te ordenen en daarmee 
hanteerbaar te maken”. Dat leidt 
immers tot een materieel en 
immaterieel instrumentarium, 
waarvan de badcultuur een prima 
voorbeeld is. Een badcultuur 
ontstaat omdat mensen dingen die 

zij als ‘vuil’ aanzien, ervaren als een 
bedreiging waaruit dan vervolgens 
praktijken, gewoonten, spelregels 
en kennissystemen ontstaan. Door 
de badhuizen en de cultuur errond 
te bestuderen, komt hierdoor ook 
de middeleeuwse ideeënwereld en 
het leven van alledag tot uiting. 
Vanuit dit perspectief heeft Van 
Dam vele jaren lang een uitgebreid 
corpus opgebouwd, bestaande uit 
alle primaire en secundaire bronnen 
alsook illustraties waarin ze ook maar 
de kleinste link vond met badhuizen 
en badculturen. Ze verzamelde deze 
zogenaamde ‘badbronnen’ specifiek 
voor Noordwest-Europa in de periode 
van de twaalfde tot het eind van de 
zeventiende eeuw, maar weliswaar 
met een sterke nadruk op de Lage 
Landen in de periode tussen de 
veertiende en de eerste helft van de 
zestiende eeuw. 

De analyse van de opgebouwde 
verzameling aan badbronnen vereiste 
een bepaalde methodiek die Van Dam 
beschrijft in het eerste hoofdstuk. 
Ze maakte gebruik van inzichten 
en methodes uit de culturele 
antropologie, de sociologie en de 
cognitieve linguïstiek met inbegrip 
van de theorie van de conceptuele 
metafoor. Uit haar aanpak volgt de 
verdere opbouw van het boek waarin 
de schrijfster eerst het badhuis 
behandelt als fenomeen en dus als een 
fysieke plaats en publieke instelling 
(hoofdstukken 2, 3 en 4). Vervolgens 
behandelt ze de badstoof als metafoor 
waarbij wordt bestudeerd hoe de 
middeleeuwers ‘vuil’ vs. ‘proper’ en 
‘ziekte’ en ‘gezond’ beschouwden 
(hoofdstuk 5). Eindigen doet ze 
met het badhuis als schouwtoneel 
waarin de middeleeuwse tijdgeest 
en maatschappij worden onthuld 
(hoofdstukken 6 en 7).
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Pas wanneer in het boek de grote 
verscheidenheid aan archiefbronnen 
en illustraties duidelijk zichtbaar 
wordt, is het moeilijk te aanvaarden 
dat de middeleeuwse Noordwest-
Europese badcultuur zolang aan 
de aandacht van historici en 
volkskundigen is ontsnapt. Volgens 
Van Dam heeft deze blinde vlek vele 
oorzaken waaronder diverse foutieve 
opvattingen zoals dat “middeleeuwers 
niet in bad gingen”, maar ligt het 
ook aan de ‘nederige status’ en de 
alledaagsheid van publieke badhuizen 
destijds, en aan de moeilijkheid om 
funderingen ervan toe te schrijven 
bij archeologische opgravingen. 
Het is dan ook een revelatie om te 
lezen hoe openbare badstoven in de 
middeleeuwen werden aanzien als 
een basisvoorziening in de stad die 
mensen in staat stelde om fysiek en 
geestelijk gezond te blijven. 

Het bad had volgens de 
middeleeuwers rechtstreeks effect 
op interne processen en daarmee 
op de gezondheid van het lichaam 
en de ziel. Om deze gedachtegang 
uit te leggen maakt de auteur gretig 
gebruik van de metabolisme-is-
koken-metafoor waarbij de algemene 
lichaamswerking wordt gezien 
als een kookproces en het baden 
overeenkomt met het toepassen van 
de au bain-marie-techniek. Voor Fabiola 
van Dam maakt de metafoor duidelijk 
waarom het baden destijds complexe 
handelingsrepertoires vereiste 
waarbij steeds de juiste volgorde van 
alle fasen moest worden doorlopen. 
Wanneer het vastgelegde badritueel 
werd onderbroken, ging men ervan 
uit dat het zeer nadelig zou aflopen 
voor de bader. Van Dam vergelijkt het 
openbare badhuis dan ook graag met 
een modern gezondheidscentrum 
avant la lettre. We moeten de 

praktijken die daar plaatsvonden dan 
ook voornamelijk in die context zien. 
Een mooie illustratie hiervan zijn de 
typische strohoeden die de baders 
droegen zoals terug te vinden op tal 
van schilderijen en tekeningen. Deze 
hoeden blijken van hoofdbelang te 
zijn om het verlies aan noodzakelijke 
warmte in de hersenen te voorkomen. 
Naast zorginstelling waren badhuizen 
voor de auteur ook sociale instituten 
waar zowel arm en rijk, jong en oud 
samen terechtkonden. Om iedereen 
in de samenleving de kans te geven 
om te baden, gaven verschillende 
goede zielen en instellingen een 
schenking waardoor eveneens armen 
en zieken op bepaalde momenten 
in het jaar gratis naar een badhuis 
mochten gaan. Maar dat moest dan 
wel gebeuren in een ‘ordentelijk’ 
badhuis …

Ondanks het vermeende belang 
voor de volksgezondheid, hadden 
(sommige) badhuizen toch vaak 
een sterke negatieve weerklank. 
Aangezien baders voor lange tijd 
dicht bij elkaar zaten in kleine, 
warme en vochtige kamers waren 
besmettingen een groot gevaar. Niet 
enkel besmettingen met ziektekiemen 
worden door Van Dam beschouwd, 
maar vooral ook ‘immateriële 
besmettingen’, waaronder achterklap 
en roddels. Soms werden badstoven 
zelfs als vergaderplekken aanzien 
waar politieke intriges en satire welig 
tierden. En was het badhuis trouwens 
ook geen bordeel en een plek van lichte 
zeden? Daarover spreekt de auteur 
zich niet ten volle uit. Ze ontkent 
niet dat er seksuele handelingen 
werden uitgevoerd, maar een badhuis 
gelijkstellen aan een bordeel, dat 
vindt Van Dam niet correct en 
wijst ze toe aan een ‘legende’ die 
ontstaan is in de negentiende eeuw. 
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De schrijfster benadrukt dat we de 
aanwezige seksactiviteiten eveneens 
vanuit de ogen en denkwereld van de 
middeleeuwers moeten bekijken en 
niet met de preutsere bril die we in 
tussentijd zouden hebben gekregen. 
Volgens Van Dam waren mensen toen 
gewoonweg veel lichamelijker met 
elkaar en werden op deze plaatsen 
geslachtsdelen zonder schroom 
getoond en betast. Aan ontrouw en 
prostitutie zou men toen niet zo zwaar 
hebben getild, zolang die de morele 
en sociale stabiliteit van het huwelijk 
niet in gevaar bracht. Jammer 
genoeg worden deze stellingen niet 
onderbouwd en gaat het boek ook 
niet dieper in op de aanwezigheid 
van seksuele activiteit – al dan niet 
tegen betaling – binnen de muren 
van de openbare badhuizen. Hierdoor 
valt bij het lezen van dit boek niet 
te achterhalen of middeleeuwse 
badstoven in het algemeen een plaats 
van lichte zeden waren, dan wel dat er 
onderlinge verschillen waren waarbij 
de reputatie van sommige badhuizen 
te vergelijken is met de reputatie 
van sommige hedendaagse sauna’s 
en massagecentra. Dit onderwerp 
is bijgevolg een blinde vlek maar 
enigszins nog begrijpelijk als je weet 
dat Van Dam net de aandacht wenst 
te leggen op de veelzijdigheid van 
de badcultuur en komaf wil maken 
met de gekende stereotypes van het 
middeleeuwse badhuis.

Voor de gemiddelde lezer zal de 
inhoud van het boek een eyeopener 
betekenen met nieuwe inzichten 
over de middeleeuwse denkkaders. 
De lezer moet daarvoor wel heel 
wat theoretische bespiegelingen 
en onnodig moeilijk geschreven 
alinea’s doorploegen, alsook de vele 
zelfherhalingen die het boek rijk is. 
Vanuit volkskundig oogpunt zijn er 

in het werk althans nog heel wat losse 
eindjes terug te vinden die verdere 
uitdieping in de toekomst absoluut 
verdienen. Vooral omwille van de 
rijkdom aan verzamelde bronnen is 
deze publicatie hiervoor een prima 
vertrekpunt.

Maarten H.D. Larmuseau

Tineke van Loosbroek & Jan de 
Vries, Betsy Repelius. Brieven aan 
Marie du Saar, 1891-1911. Hilversum, 
uitgeverij Verloren, 2021, 492 blz., ill.; 
ISBN: 9789087049119; 39,00 euro. 

Dit boek biedt een unieke inkijk 
in een intieme relatie tussen twee 
professionele Nederlandse vrouwen 
(1891-1911). 

In deze bronuitgave staat de 
Amsterdamse schilder Betsy Repelius 
(1848-1921) centraal. Ze schreef over 
een periode van twintig jaar (1891-
1911) maar liefst 350 brieven aan haar 
hartsvriendin, de arts Marie du Saar 
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(1860-1952). De brieven geven een 
intieme inkijk in het leven van een 
vrouwelijk kunstenaar rond 1900.

In het voorwoord verhalen de 
uitgevers, Jan de Vries en Tineke van 
Loosbroek, hoe ze bijna per toeval 
op de brievencollectie zijn gekomen. 
De interesse is onmiddellijk gewekt 
en je bent als lezer enthousiast om 
verder te lezen. Dat deze brieven nu 
beschikbaar zijn gemaakt, is dan ook 
de grote verdienste van de auteurs. 
Zijzelf hopen dat de brieven verder 
onderzoek kunnen stimuleren, iets 
wat uiteraard enkel aan te moedigen 
is. 

De collectie valt uit elkaar in 
twee periodes. De brieven van Betsy 
Repelius starten in 1891 wanneer 
Marie du Saar een studiereis van drie 
maanden in Europa onderneemt. 
Repelius blijft in Amsterdam en laat 
een huis bouwen waar beide dames in 
kunnen wonen en hun professionele 
carrière uitbouwen. Alleen loopt het 
plan niet zoals gehoopt: Marie du 
Saar wordt verliefd en neemt een man 
mee naar huis, de componist Heinrich 
Hammer. Van het oorspronkelijke 
plan blijft dus niet veel over en 
Repelius moet alleen verder. Tussen 
1892-1894 zijn er sporadisch brieven 
bewaard, telkens wanneer een van de 
dames zich in het buitenland bevond. 
Tussen 1894-1898 zijn er amper 
brieven. In de zomer van 1899 verhuist 
het gezin Hammer-du Saar naar 
Bochum, waar de echtgenoot van du 
Saar een positie heeft gekregen. Later 
verhuist het gezin naar Lausanne. 
De correspondentie hervat van 
zodra Marie du Saar uit Nederland 
vertrekt. Tussen 1899 en 1906 schrijft 
Repelius bijna wekelijks een brief. De 
correspondentie stopt in 1911 wanneer 
du Saar weer naar Amsterdam 
verhuist en de vriendinnen op 

loopafstand van elkaar wonen. Zoals 
zo vaak, krijgen we maar één helft 
van de correspondentie te lezen: de 
antwoorden van Marie du Saar zijn 
– op enkele uitzonderingen na – niet 
teruggevonden.

Bij mij deed de naam van de 
brievenschrijver, Betsy Repelius, 
alvast geen belletje rinkelen. Ze 
stamde uit een rijke familie en had 
daardoor de mogelijkheid om een 
niet-conventioneel leven te leiden: ze  
zou nooit trouwen, leefde als vrouw 
alleen, met gezelschapsdame uite-
raard, en was actief als kunstenaar. Dat 
laatste moet je met een korreltje zout 
nemen: ze verkocht amper werken 
en had de inkomsten klaarblijkelijk 
niet nodig. Dat lag bij veel andere 
vrouwelijke kunstenaars uit die 
periode toch anders. De ontvanger 
van de brieven, Marie du Saar, was de 
eerste vrouw die promoveerde aan de 
universiteit van Amsterdam en ging 
later als oogarts aan de slag. Dat beide 
vrouwen relatief onbekend zijn, is net 
de kracht van de verzameling. Je leest 
in de brieven niets over de strijd om 
vrouwenrechten of grote politieke 
gebeurtenissen, maar net over de 
kleine, dagelijkse beslommeringen. 
Het runnen van een huishouden, 
het onderhouden van een sociaal 
netwerk en de familierelaties zijn 
de voorkomendste thema’s in de 
brieven. En net hierover is origineel 
bronnenmateriaal zo schaars. 

Daarnaast ligt de grote kracht 
van de brieven in de omvang van de 
collectie. Met maar liefst 350 brieven, 
over een periode van twintig jaar 
verspreid, is er een grote continuïteit. 
Als lezer volg je het leven van de twee 
hoofdpersonages, en hun uitgebreide 
kennissenkring, over twintig jaar. 
Dat is uniek te noemen. Je ziet hoe 
Repelius stilaan een leven voor 



235!"#$%$&'() 2022 | 2 : 211-243

zichzelf uitwerkt. En je merkt hoe 
du Saar worstelt met haar verlangen 
om als arts actief te blijven enerzijds 
en haar slechte gezondheid en 
verantwoordelijkheden voor haar 
gezin anderzijds. Veel meer dan 
de ‘grote’ verhalen, maken deze 
concrete voorbeelden duidelijk hoe 
vrouwen rond 1900 omgingen met 
de verwachtingen en beperkingen 
die de samenleving hen oplegde. 
Met momenten is het zelfs actueel: 
de innerlijke strijd tussen carrière 
en familieleven van du Saar is voor 
veel vrouwen vandaag ongetwijfeld 
herkenbaar. 

De brievencollectie wordt 
voorafgegaan door een uitgebreide 
inleiding en achteraan bevindt zich 
een namenindex en korte notities 
over de belangrijkste personages 
in de brieven. Voor elk pakketje 
brieven staat ook aangegeven waar de 
hoofdpersonages zich op dat moment 
bevinden. Je krijgt als lezer dus 
voldoende handvatten aangereikt om 
de brieven te kunnen plaatsen. Helaas 
laten de uitgevers hier enkele steekjes 
vallen. 

Je merkt in de inleiding duidelijk 
dat de auteurs hebben gepoogd om 
de bredere context weer te geven 
waarin de twee dames leefden 
en werkten. Alleen komt er geen 
duidelijk antwoord op de grote vraag: 
hoe representatief is dit verhaal? 
Je krijgt als lezer het gevoel dat de 
uitzonderlijke financiële situatie 
van Repelius de hefboom was om 
haar leven zo zelfstandig te kunnen 
invullen. Maar hoe uniek deze situatie 
was, kom je als lezer niet te weten. 
Een gemiste kans. 

Daarnaast blijft het boek 
verrassend stil over de exacte aard 
van de relatie tussen beide dames. 
Met momenten krijg je het gevoel 

van een parallelle samenleving 
waarin vrouwen van een bepaalde 
stand hun eigen professioneel, maar 
ook cultureel en sociaal netwerk 
uitbouwden, los van de publieke 
ruimte die op dat moment vooral 
door mannen werd gemonopoliseerd. 
Of dit echt zo was, is moeilijk te 
zeggen op basis van het voorliggende 
verhaal. Bovendien wordt er met geen 
woord gerept over de exacte aard van 
al deze relaties tussen (on)getrouwde 
vrouwen. Met de huidige aandacht 
voor genderidentiteit en seksualiteit 
in het verleden, is het jammer dat hier 
niet op wordt ingegaan. 

De brieven zijn omgezet naar 
moderne spelling, om de leesbaarheid 
te verhogen. Een begrijpelijke keuze. 
Helaas is niet het volledige corpus 
opgenomen in het boek. De uitgevers 
geven aan geselecteerd te hebben 
in de brieven en ook binnen de 
brieven zijn er hier en daar ingrepen 
gebeurd. Maar de gehanteerde 
criteria zijn vaag te noemen: de eigen 
interesses van de uitgevers dienden 
als leidraad. Als onderzoeker is 
volledigheid onontbeerlijk. Wat voor 
de ene onderzoeker triviaal lijkt, kan 
voor de ander cruciaal zijn. En zo 
ondergraven de uitgevers gedeeltelijk 
hun eigen vooropgestelde doel: dat de 
bronuitgave verder onderzoek op de 
brieven kan stimuleren. 

Deze tekortkomingen nemen niet 
weg dat het een enorm interessante 
publicatie betreft. De rijkdom van 
de brievencollectie wordt duidelijk 
aangetoond en de uitgevers 
reiken verschillende interessante 
invalshoeken aan voor verder 
onderzoek op het corpus. Bovenal 
is het enthousiasme waarmee beide 
uitgevers over de brieven spreken 
aanstekelijk. Hopelijk zijn er 
verschillende onderzoekers die zich 
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vanuit hun expertise over de brieven 
zullen buigen. Het potentieel is er in 
elk geval. 

Hannelore Franck 

Bas van Oort, Dit is Vlaanderen.  
Op reis door het charmantste deel van de 
Lage Landen, Lannoo, Tielt, 2022, ill., 
288 blzn., ISBN 978-94-014-8166-3,  
! 39,99.

Er zijn uiteraard al heel wat boeken 
over Vlaanderen verschenen. Door 
heel uiteenlopende auteurs en/of 
fotografen. En toch zijn we altijd 
weer benieuwd wat een buitenlander 
over ons landje te vertellen heeft. En 
al zeker als het om een noorderbuur 
gaat. De recentste worp is van de 
Nederlandse reisjournalist Bas van 
Oort die tijdens de coronaperiode 
door Vlaanderen reisde. Om 
Vlaanderen van een andere kant te 
bekijken. De auteur of de uitgeverij 
is zo slim om de captatio benevolentiae 
al in de ondertitel te verwerken: het 
charmantste deel van de Lage Landen. 
Als dat van een Nederlander komt 

zijn we sowieso gecharmeerd. Wie 
zou hem tegenspreken, want we zijn 
geboeid? Of toch niet?

Het boek belicht de vijf Vlaamse 
provincies. De indeling is niet van 
oost naar west maar eerst Antwerpen 
dan Oost-Vlaanderen, dan Vlaams-
Brabant en West-Vlaanderen en om te 
eindigen Limburg. En dat is eigenlijk 
ook een beetje hoe het boek in elkaar 
zit, wat kriskras door elkaar. En vaak 
zomaar. Waar de foto’s genomen 
zijn, moet je jammer genoeg in het 
fotoregister achteraan in het boek 
gaan zoeken, wat niet altijd evident 
is bij zo’n dik en zwaar exemplaar. 
Op de meeste bladzijden ontbreekt 
de paginering, wat het opzoekwerk 
dubbel zo moeilijk maakt. Een 
vermelding van de locatie bij elke foto 
was veel waardevoller geweest.

De auteur houdt in ieder geval 
van clichés die hij graag in stand 
houdt, ook al staat op de achterflap 
dat de auteur ons uitdaagt dan 
verder te kijken dan die clichés. 
Zo is de allereerste foto een kapel 
in Poperinge met het opschrift: O 
Maria die daer staet, Gy zyt goet en 
ik ben kwaet. Geen verantwoording, 
maar een pessimistisch beeld van 
een Vlaanderen dat blijkbaar niet 
afraakt van zijn eeuwige katholieke 
schuldgevoel.

Van Oort maakt een eigenzinnige 
keuze en gaat – ondanks de titel die 
begint met Dit is en dus volledigheid 
impliceert – voor telkens enkele items 
per provincie die hij dan uitgebreid 
belicht. Dat lukrake karakter van 
de onderwerpen kunnen we wel 
waarderen, want het wijkt af van de 
betreden paden waar telkens weer 
dezelfde hoogtepunten worden 
getoond. Daar schuilt dan wel het 
gevaar van overdrijving in, want bij 
het hoofdstukje Schapen tellen in het 
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Meetjesland krijg je inderdaad een 
overvloed aan te tellen schaapjes. 
Dit geldt a fortiori ook voor heel wat 
andere hoofdstukjes in dit boek. 

De auteur is in ieder geval een 
uitstekend fotograaf en we krijgen 
een keur aan mooie beelden van een 
soms minder bekend Vlaanderen. 
De kwaliteit van de foto’s wordt 
jammer genoeg niet weerspiegeld in 
de begeleidende teksten. Van Oort 
mag dan wel – alweer volgens de 
achterflap – op onnavolgbare wijze 
mensen en dingen portretteren, het 
had echt toch wel iets nauwkeuriger, 
duidelijker en foutlozer gemogen. 
We halen er als voorbeeld het stukje 
over het mooie Ursulinenklooster in 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver bij. Neen, 
onze mond viel (en niet slaat, p. 56) 
niet telkens open van verbazing. Of 
toch soms wel van de taal. Zinnen als: 
“De toplaag van het onderwijs was 
rond 1900, en verder het eerste deel 
van de twintigste eeuw in” (p. 56) zijn 
vreemd geformuleerd. Een overdaad 
aan foute hoofdletters duidt op een 
ontbrekende eindredactie. En als je 
met velen na elkaar in het water van 
hetzelfde bad moet baden, dan is er 
absoluut geen tijd om te badderen. En 
waarom nu precies de Amerikaanse 
regisseur Wes Anderson hier zou 
moeten regisseren is ons totaal 
onduidelijk. Het mag voor ons ook 
Nic Balthazar of Anton Corbijn zijn.

Soms slaat de fantasie van Van 
Oort wel echt op hol. In Mechelen 
vertelt hij het verhaal van de hoogste 
toren zonder te vermelden dat 
het om een watertoren gaat. Toch 
niet onbelangrijk. Maar helemaal 
bevreemdend is zijn kijk op die toren: 
“Een toren van communistische 
allure. […] In het heiige tegenlicht van 
deze winternamiddag kun je je ook 
maar zo in Jekaterinenburg wanen, 

of in Pyongyang. Sovjetarchitectuur 
van de bovenste plank. Mechels 
brutalisme”. Een rondje googelen 
leert ons dat deze toren uit 1979 vooral 
past in een westers plaatje, terwijl 
brutalisme een wereldwijde stroming 
is die je absoluut niet enkel aan het 
communisme kunt vastknopen. Denk 
maar aan Le Corbusier. Dit is in ieder 
geval niet per se Mechels.

Conclusie: dit is een mooi foto-
boek, dat – ondanks het vaak slordig 
taalgebruik – vlot leest en echt wel 
mooi verzorgd is. Maar verder dekt 
de vormelijke vlag de inhoudelijke 
lading niet. We krijgen veel losse, 
leuke verhaaltjes over mensen en 
dingen, maar dat betekent daarom 
nog niet dat je Vlaanderen observeert. 
Je rapporteert gewoon gesprekjes. 
Er ontbreekt een rode draad en 
misschien ook wel het diepe inzicht 
dat bijvoorbeeld Stephan Vanfleteren 
in zijn Present (recensie Volkskunde 
121/2, 2303-205) wel duidelijk in 
beeld EN woord kon brengen. Het 
mag dan wel een leuk fotoboek 
zijn, over Vlaanderen hebben we 
vanuit volkskundig oogpunt weinig 
bijgeleerd.

Ann Debrabandere & Paul Catteeuw
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Juwen Zhang (ed. & vert.), The 
Dragon Daughter and other Lin 
Lan Fairy Tales. Met een voorwoord 
van Jack Zipes. Princeton & Oxford, 
Princeton University Press, 2022. 
ISBN 9780691214412,  ill.; ! 23,00.

Sommige Europese sprookjes zijn zo 
populair geworden dat ze met gemak 
hun weg richting Azië (en Noord-
Afrika) hebben gevonden. Eén zo’n 
sprookje is ‘Roodkapje’ dat elders 
nog wel eens vermengd raakte met 
‘De Wolf en de Zeven Geitjes’. Een 
dergelijke vermenging treffen we ook 
aan in het Chinese Lin Lan sprookje 
over de ‘Old Wolf’ (en evenzeer in 
‘Old Wolf’s Wife’). De wolf eet eerst 
de reizende moeder op, die op weg 
was met eten voor haar zieke moeder. 
Vervolgens gaat de wolf naar het huis 
van de drie dochters om hen op te 
eten. De wolf kan zich in een vrouw 
veranderen, en in de kleren van de 
moeder staat ze aan de deur en weet 
zich slinks naar binnen te praten (net 
als bij de geitjes). Eenmaal binnen 
vindt de metamorfose naar de wolf 

weer plaats en de drie dochters 
beginnen achterdochtig vragen te 
stellen:

“Mom, Mom! How come your 
voice is so husky?”
“The wind’s changed my 
voice…”
“Mom, Mom! How come your 
eyes are so swollen?”
“I’ve been struck by anger…”
“Mom, Mom! How come your 
nose is so high?”
“I hit it on a rock…”

En zo verder. Dit is maar al te 
herkenbaar. Het interessantste 
gedeelte is echter het finale deel, 
waarin aanzienlijke invloed van de 
ongekuiste mondelinge traditie terug 
te vinden is. De wolf wil dat de drie 
meisjes naakt bij hem in bed komen 
liggen. Als de twee oudste zusters 
slapen, eet de wolf de jongste op. De 
twee meiden worden wakker van 
het geknaag en krijgen een teentje 
aangeboden. Nu moeten ze een list 
verzinnen: één voor één zeggen ze dat 
ze buiten moeten kakken en klimmen 
daar snel in een boom. De wolf 
doorziet even later de smoes en laat 
zich met een touw in de boom hijsen. 
De zussen zijn echter slim genoeg om 
het touw halverwege los te laten. De 
wolf wordt daarna door verschillende 
wezens aangevallen en sterft. 
Hiermee hebben we een fraaie mix te 
pakken van internationaal vertelgoed 
dat gecatalogiseerd staat als ATU 555, 
Little Red Riding Hood, ATU 123, The 
Wolf and the Kids, en (voor het slot) 
ATU 130, The Animals in Night Quarters.

In 1924 begon de Chinese 
schrijver Li Xiaofeng met succes 
literaire verhalen te publiceren 
onder het pseudoniem “Lin Lan”. 
Na verloop van tijd stortte hij zich 
op het genre van de “tonghua”: 
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nieuwe sprookjes. Dit genre werd 
zo populair dat meerdere uitgevers 
en schrijvers bewerkte Chinese 
volksverhalen gingen publiceren 
onder het pseudoniem Lin Lan, of 
Lady Lin Lan. De populaire verhalen 
bevatten mondeling overgeleverde 
elementen van sprookjes en komische 
vertellingen, en verschenen vanaf 
eind jaren twintig tot in de jaren 
dertig in Shanghai, in totaal 43 delen.

De verzamelde volksverhalen 
werden regelmatig bewerkt naar 
het model van westerse sprookjes, 
zoals die van de gebroeders Grimm. 
Duidelijke informatie over de originele 
optekeningen hebben we niet; alleen 
de literaire bewerkingen zijn er nog, 
waardoor de exacte distributie van 
Chinese plotelementen en westerse 
ontleningen onzeker blijft. 

De Lin Lan sprookjes hebben 
destijds, net als bij de Grimms, 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de Chinese identiteit, Chinees 
zelfbewustzijn en nationalisme.

De bundel The Dragon Daughter 
and Other Lin Lan Fairy Tales bevat 42 
Engelse vertalingen van sprookjes 
uit deze Chinese boekjes. De zwart-
witillustraties in de bundel zijn steeds 
originele covers, maar slechts enkele 
plaatjes horen ook daadwerkelijk bij 
een verhaal in de bloemlezing – de 
meeste illustraties horen bij verhalen 
die niet zijn opgenomen.

Het openingssprookje draagt 
dezelfde naam als de bloemlezing: 
‘The Dragon Daughter’. De 
jongste van twee broers belandt 
in de onderwaterwereld van de 
Drakenkoning, en hij weet iedereen 
in vervoering te brengen met zijn 
fluitspel. Bij zijn vertrek biedt 
de Drakenkoning de held allerlei 
geschenken aan, maar op advies van 
zijn vrienden vraagt de held alleen om 

een klein hofhondje. Eenmaal weer uit 
het water aan land gekomen, onttovert 
het hondje zich in de allermooiste 
prinses, en ze blijkt over toverkracht 
te beschikken. De held mag even 
gaan slapen, en niet veel later heeft 
ze een enorm huis gebouwd. Als 
de aardse koning ook zo’n huis wil, 
wordt de held ontboden, en in het 
geheim tovert de prinses nogmaals 
een prachtig huis. Ook tovert ze later 
een heel leger om voor de koning een 
opstand neer te slaan. Uiteindelijk 
bekent de eerlijke held aan de koning 
dat zijn vrouw dit allemaal gedaan 
heeft: de prinses wordt aan het hof 
ontboden, de koning besluit met 
de prinses te trouwen, en er is niets 
wat de held daartegen kan doen. De 
prinses bedenkt een list: de held moet 
terug komen met een mantel van 
veren en die aan de koning te koop 
aanbieden. Zo geschiedt, en de held 
wil de verenmantel alleen maar geven 
in ruil voor de drakenmantel van de 
koning. Zodra de held deze mantel 
omheeft, is hij de koning en laat hij de 
ex-koning uit het paleis verbannen. 
De ex-koning vervalt tot de bedelstaf. 
Dat is zijn straf omdat hij andermans 
vrouw begeerde.

Dit sprookje is representatief voor 
het verloop van heel wat sprookjes 
van Lin Lan.

Voor onderzoekers is het prettig 
dat in bundels als The Dragon 
Daughter in een appendix sprookjes 
worden geïdentificeerd met het 
internationale classificatiesysteem 
van Aarne-Thompson-Uther, zodat 
ze kunnen zien bij welke traditie de 
Chinese verhalen aansluiten. Bij dit 
sprookje moest ik zelf vooral denken 
aan ATU 313, The Magic Flight: een held 
belandt in de ‘Other World’, vindt een 
geschikte partner met toverkracht, en 
de held mag een dutje doen terwijl 
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de prinses zijn klusjes driemaal op 
magische wijze klaart. Echter, de 
kern van dit sprookjestype is nu 
eenmaal de ‘magische ontsnapping’, 
en dit element komt in het Chinese 
sprookje niet voor. Eigenlijk beperkt 
de overeenkomst zich tot enkele 
motieven uit de Motif-Index van 
Stith Thompson: F133 – Submarine 
Otherworld; H1256 Journey to other 
world to obtain a wife; H335.0.1 – Bride 
helps suitor perform his tasks. Nu zou 
motievenonderzoek voor deze bundel 
wel wat te veel van het goede zijn 
geweest, maar ook ATU 313 wordt 
niet genoemd. In plaats daarvan 
worden voor het sprookje van ‘The 
Dragon Daughter’ de volgende twee 
typenummers opgegeven: ATU 555* 
en ATU 923B. Nu bestaat ATU 555 
met een asterisk niet, dus zal op 
één of andere manier The Fisherman 
and his Wife bedoeld zijn, maar ik 
zie eerlijk gezegd geen duidelijke 
overeenkomsten met het Chinese 
verhaal. Het andere opgegeven 
type is ATU 923B: The Princess Who 
Was Responsible for her Own Fortune, 
een verhaaltype dat vooral in het 
Midden-Oosten en Azië wordt 
gevonden. Slechts enkele motieven 
van dit type vinden we terug in het 
Chinese sprookje: de prinses helpt 
haar partner, de held wordt dankzij 
haar list koning, de koning wordt 
bedelaar. In dit geval lijkt het zoeken 
naar een passend ATU-nummer niet 
erg geslaagd, en zo heel vreemd is dat 
ook weer niet: niet voor elk (literair) 
sprookje voorziet de ATU-catalogus 
in een eenduidig typenummer, en een 
mix van sprookjestypen is niet geheel 
ongebruikelijk.

Eigenlijk gaat de identificatie 
van het sprookje ‘The Golden Pin’ 
andermaal mis: dit is niet ATU 881A* of 
(alweer!) ATU 555, maar overduidelijk 

ATU 301, The Three Stolen Princesses. 
In het Chinese sprookje gaat het 
weliswaar maar om één ontvoerde 
prinses, maar het verloop van de plot 
is uiterst herkenbaar: de held daalt af 
in een onderaards rijk, verslaat het 
monster en bevrijdt de prinses, het 
tweetal wisselt een herkenningsteken 
uit, de held laat de prinses door 
soldaten optakelen, maar wordt 
vervolgens verraden. De ingang naar 
de onderwereld wordt dichtgegooid. 
Uiteindelijk weet de held met hulp 
toch te ontkomen, en kan hij met 
het herkenningsteken bewijzen dat 
hij de ware redder van de prinses is. 
De soldaten worden gestraft. In de 
appendix wordt het typenummer uit 
de Chinese catalogus van Nai-tung 
Ting wel correct opgegeven: ATT 301.

Volgens opgave in de appendix 
hoort het sprookje van ‘The Two 
Brothers’ tot de typen ATU 503, The 
Gifts of the Little People en ATU 613, The 
Two Travelers. Van het eerstgenoemde 
type is weinig terug te vinden, het 
slot van het sprookje komt inderdaad 
overeen met het tweede type. Het 
hele eerste gedeelte van het sprookje 
sluit echter aan bij ATU 1655, The 
Profitable Exchange, ongenoemd in de 
appendix. De jonge held, die alleen 
een vlo bezit, trekt de wereld in, en de 
vlo wordt opgegeten door een haan. 
Ter compensatie mag hij de haan 
houden, maar die wordt vervolgens 
weer doodgebeten door een hond. 
Ditmaal mag hij de hond houden, die 
over bijzondere eigenschappen blijkt 
te beschikken. Hier eindigen dan de 
overeenkomsten, en vaart het verhaal 
een eigen koers.

In de appendix wordt het sprookje 
van de man die “Golden Frog” heet 
gecatalogiseerd als ATU 400 (The 
Man on a Quest for his Lost Wife), maar 
het overgrote deel van het grappige 
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sprookje is een variant op ATU 1641, 
Doctor Know-All. Golden Frog is 
immers een frauduleuze waarzegger, 
die door puur geluk een aantal zaken 
met succes weet op te lossen. Wij 
kennen dit personage als Jan Koevoet 
of Boer Krekel, en bij de gebroeders 
Grimm heet hij Doktor Allwissend.

Zonder de missers hier nu al te 
breed te gaan uitmeten, moet ik helaas 
toch constateren dat in de appendix 
de toekenningen aan internationale 
catalogusnummers regelmatig in de 
fout gaan.

Terug naar de inhoud. De sprookjes 
beginnen veelal heel standaard met 
“Once upon a time...” of een variatie 
erop. Toch moet de lezer niet steeds 
al te westerse of moderne evergreens 
verwachten: het sprookjesverloop is, 
zeker op het niveau van motieven, 
wel min of meer herkenbaar, maar 
de plot gaat toch vaak net even 
anders dan men zou verwachten. 
Nogal wat sprookjes gaan over een 
huwelijk en variëren op het motief 
van de bovennatuurlijke (betoverde, 
dierlijke, overleden of demonische) 
partner. Andere Werelden (onder 
water, onder de grond, in de lucht, 
in het dodenrijk) en onttoveringen 
en metamorfosen komen regelmatig 
voor.

Als een man voor langere tijd 
verdwijnt, belooft zijn echtgenote: 
“Wie mijn man kan vinden en 
terugbrengen, mag met mijn dochter 
trouwen” (tot zover klinkt dat 
bekend). Het is echter het paard van de 
echtgenoot dat hem terugbrengt. Het 
paard lijkt uit te kijken naar de bruiloft 
met de dochter, maar de belofte wordt 
door de vader verbroken. Het paard 
wordt gedood en gevild, terwijl het 
vel aan de muur wordt gehangen. 
Als op een dag de dochter voorbij 
loopt, wordt zij door een windvlaag 

ingevangen door het paardenvel. Zo 
is de eerste cocon van de zijderups 
ontstaan (‘The Silkworm’). 

In een ander sprookje steelt een 
boerenjongen de hemelse kleren van 
een badende elf. Ze kan niet meer 
wegvliegen, en in mensenkleren 
trouwt ze met de boerenjongen. 
Als ze jaren later hoort waar haar 
kleren zijn verstopt, trekt ze die 
meteen aan en vliegt weg. Deze reeks 
motieven treffen we in westerse 
sprookjesvarianten ook regelmatig 
aan (vgl. ATU 400, The Man on a Quest 
for his Lost Wife), maar in het Chinese 
sprookje eindigt het tweetal als 
sterrenconstellaties aan de hemel. 
De hemelse rivier die de elf had 
getoverd om de boerenjongen tegen 
te houden, herkennen we nu nog als 
het melkwegstelsel (‘On the Celestial 
Riverbank’).

Als in ‘The Flute Player’ de 
fluitspelende held twee magische 
voorwerpen van de zeedrakenkoning 
krijgt, dan is zijn kostje gekocht: de 
“All-Promise Box” en de “All-Wish 
Stick” zijn de equivalenten van 
Tafeltje Dekje en Ezeltje Strekje (ATU 
563, The Table, the Donkey and the Stick; 
de plot keert terug in ‘The Yellow 
Bag’). De afloop is anders: de held 
leent zijn magische voorwerpen aan 
de buurman uit, maar die krijgt ze niet 
aan het werken. Als hij uiteindelijk 
moedeloos uitroept: “Ik wil ze niet 
meer hebben!” dan verdwijnen de 
magische objecten voorgoed.

Eigenlijk zijn de al eerder 
genoemde sprookjes over Golden 
Frog en Old Wolf twee van de weinige 
vertellingen die, behalve enkele kleine 
details, de lijn van het oorspronkelijk 
westerse plotverloop consequent 
blijven volgen.

Vastgesteld moet worden dat 
de Engelse vertaling door Juwen 
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Zhang buitengewoon prettig 
leesbaar is en dat de selectie aan 
sprookjes een uiterst aangename en 
hoogstwaarschijnlijk representatieve 
collectie heeft opgeleverd. Met name 
het ene boeddhistische sprookje 
‘Everyone is Content’ is prachtig, 
het absurde sprookje ‘The Weird 
Brothers’ is erg grappig, en heel deel 
3 (‘The Hatred and Love of Siblings’) 
is vermakelijk, en soms een beetje 
onfatsoenlijk. De bundel is een 
aanrader voor wie kennis wil nemen 
van de populaire Chinese literaire 
sprookjesproductie uit het begin van 
de 20e eeuw, die deels geschoeid is op 
westerse leest. 

De thematiek in de verhalen 
lijkt in veel opzichten universeel 
te zijn: leven en dood, romantiek 
en rivaliteit, eenzaamheid en 
huwelijksleven, rijkdom en armoede, 
honger en overvloed, misdaad en 
deugdzaamheid, geluk en ongeluk, 
verdriet en blijdschap, schoonheid 
en afstotelijkheid, strijd en victorie, 
volksgeloof en magie... maar dat 
dan in een wereld van eetstokjes, 
zijderupsen, jade, bamboe, gongs, 
draagstoelen, noedels, rijstwijn, 
draken, tempels, wierook, Boeddha 
en de Gele Rivier. En wat we kennelijk 
allemaal graag willen horen in 
sprookjes: met kwaadaardige mensen 
loopt het doorgaans slecht af, maar 
met deugdzame mensen goed.

Op het overzicht van ‘tale types’ 
in de appendix kan men maar beter 
niet blind varen, maar de sprookjes 
van Lin Lan tonen, hoe dan ook, eens 
te meer hoe internationaal (volks)
verhaaltradities kunnen zijn.

Zie ook: Maria Tatar: ‘Where the 
West and China Find Common 
Ground. A striking new translation 
of Chinese fairy tales shows a shared 

folkloric tradition’ in: Foreign Policy, 
14 mei 2022; h"ps://foreignpolicy.
com/2022/05/14/chinese-fairy-
tales-translation-book-european-
nationalism-folklore-tradition/

Theo Meder

-, tijdschri! Reveil #1, verhalen over het 
leven en de dood, het tijdschri!, Kortrijk, 
2022, tijdschri#, 256 blz., ill., ! 19,90.

Allerheiligen. 1 november. In mijn 
geheugen is dat het tijdstip waarop 
de dikke jassen en de handschoenen 
werden bovengehaald en je in serene 
stilte op het kerkhof van je dorp op 
een mistige, koude dag je overleden 
voorouders ging groeten. En vaak 
dan ook vaststelde dat de chrysanten 
kapotgevroren waren. Allerheiligen 
was als het ware de dorpel naar 
de koude, donkere winter. Alles 
gebeurde in een soort van gedempte 
rouwstemming. 

Wat een tegenstelling met de 
klimatologische omstandigheden van 
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de laatste jaren, waarbij Allerheiligen 
vaak in een lentezon baadt en zelfs 
recordtemperaturen laat optekenen. 
Die tegenstelling wordt nog 
duidelijker met het boek dat ik in 
handen heb. Een boek dat eigenlijk 
een tijdschri#, een magazine is. Een 
bookazine, iets wat het midden houdt 
tussen een tijdschri# in boekvorm 
of een boek in tijdschri#vorm. Die 
tegenstelling zit hem al in de titel: 
verhalen die niet enkel over de dood, 
maar ook over het leven gaan. Is het 
woord reveil trouwens niet net het 
terug tot leven brengen van wie niet 
meer onder ons is? Weze het dan 
nog via herinneringen. Maar de titel 
benadrukt duidelijk de noodzakelijke 
verbinding tussen leven en dood.

Reveil is de vereniging die sinds 
2012 vanuit het West-Vlaamse 
Deerlijk op ondertussen bijna 
150 Vlaamse kerkhoven opnieuw 
de muziek hee# geïntroduceerd 
en ondertussen voor vele andere 
initiatieven op dat vlak hee# gezorgd 
(www.reveil.org). Van een eenmalige, 
twijfelende herinneringsact naar een 
nieuwe traditie – ook al willen we 
erg omzichtig met dit woord omgaan 
– die door Vlaanderen met warmte 
wordt omarmd.

Nu tien jaar later beslisten Pieter 
Deknudt (oprichter van Reveil) en 
Lander Deweer (coördinator van het 
tijdschri#) om dit bookazine uit te 
geven. Zij contacteerden heel wat 
bekende en minder bekende mensen 
om een bijdrage te leveren, wat 
leidde tot een lawine aan verhalen 
over afscheid. Die verhalen nemen 
verschillende vormen aan: poëzie, 
fotoreportage, stripverhaal, korte 
en langere bijdragen, rubriekjes en 
zelfs de QR-link naar muziek en 
beeldfragmenten. Het zit er allemaal 
in. Die enorme diversiteit (meer 

dan twintig verhalen en negen 
rubrieken) maakt het moeilijk om het 
tijdschri# in zijn geheel binnen dit 
recensieformat te fileren, maar de lezer 
krijgt in ieder geval ook inhoudelijk 
een waardevol palet aangeboden. Ze 
halen rouw uit het verdomhoekje, 
zoals ook een van de bijdragen 
le"erlijk in de titel aangee#. Niet 
dat opeens alles leuk zou worden aan 
sterven, maar het is wel een soort tour 
de horizon op weg naar een warmere 
rouw- en herdenkingscultuur bij de 
belangrijkste bijzaak in het leven, 
zoals je op de flap kunt lezen. En daar 
is dit boek aardig in geslaagd. Een 
aanzet voor nieuwe en eigentijdse 
rituelen die de eeuwenoude rituelen 
aanvullen en ondersteunen. 
Culturele tradities in volle evolutie. 
Een teken van leven. Pun intended. 
Het ontstaansverhaal van Reveil is 
daarvoor het beste bewijs. Cultuur is 
dynamisch en uit zich in steeds meer 
vormen. Samen met Pieter Deknudt 
hoop ook ik dat dit fenomeen steeds 
verder kan worden uitgebouwd als 
tegengewicht bijvoorbeeld voor het 
geïmporteerde en gecorrumpeerde 
Halloween. 

Zo zijn de teksten van de kinderen 
en jongvolwassenen bij Missing You 
(foto’s van Lieve Blancquaert op 
een rouwkamp van jonge mensen) 
tegelijkertijd een slag in je gezicht en 
de zalf op een wonde die toch kans op 
genezing en een toekomst toelaten. 

Dit eerste nummer van Reveil is 
een kleinood om te koesteren en te 
herlezen. En eigenlijk al een beetje uit 
te kijken naar een volgend nummer. 
Niet enkel voor het leesplezier, maar 
ook voor de diepmenselijkheid van 
het gebodene, want ondanks alles 
“(…) het verdriet en het gemis gaan 
nooit weg”.

Paul Catteeuw
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Castles as Art Repositories in 
Wartime
The hidden and lost collections 
of the Dutch Open-Air Museum 
(Nederlands Openluchtmuseum)
Ingrid D. Jacobs

At the end of the 1930s, the Dutch 
State Inspectorate for Art Protection 
(Nederlandse Rijksinspectie 
Kunstbescherming) stood up to 
protect monuments, heritage and 
museum collections from war threats. 
The most valuable possessions were 
stored in basements, strongrooms, 
school buildings, churches, and even 
on ships. Concrete bunkers were 
constructed in the dunes to store 
works of art. Because all of this was 
insufficient, castle owners were also 
asked to make their premises available 
to Art Protection. The noble owners 
happily granted this request to avoid 
billeting. Storing museum collections 
(in full awareness of the occupier) was 
common practice in The Netherlands 
as well as elsewhere in Europe.
From 1942 castles were arranged 
and used for this aim. In 
Gelderland the Doornenburg and 
Nederhemert castles stored large 
ethnological collections of the 
Dutch Open-Air Museum (Nederlands 
Openluchtmuseum), which was situated 
perilously close to the German 
military airbase Fliegerhorst Deelen. 
Curators of the museum selected 
the most precious or irreplaceable 
objects. What criteria did they use? 
Was their selection based on expertise 
or pragmatism, or was it arbitrary?

Unfortunately, both castles were 
completely destroyed in the spring 
of 1945. As the inventories have 
survived, we know exactly what was 
lost, which gives us insight into 
a hidden chapter of museological 
history. In Nederhemert this mainly 
regarded farm furniture, large sleighs 
(arrensleden), riggings and jewellery. 
At Doornenburg regional costumes, 
slip shoes, undervests and cradle 
cloths were lost. Further analysis and 
research into the lost collections will 
make clear what value was attributed 
to this ethnological heritage at the 
time.

How to live a long and sound life 
of 72 years according to a popular 
almanac from 1520: Der scaepherders 
kalengier printed by Adriaen van 
Berghen
Marie-Charlotte Le Bailly

Earlier this year the Heritage Library 
Hendrik Conscience acquired a 
unique post-incunable almanac 
printed in Antwerp by Adriaen van 
Berghen in 1520: Der scaepherders 
kalengier. This is a valuable addition 
to the extensive collection of (at 
least 500) almanacs printed before 
1800 that the library possesses. This 
paper first describes this particular 
collection and discusses the 
characteristics of almanacs in general 
and their potential as a source for 
historical and sociological research in 
the early modern period. Shepherd’s 

ABSTRACTS
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calendars were a specific type of 
almanac. Contrary to what the title 
implies, they did not target shepherds 
at all but were especially meant 
for a civic audience. The idealized 
shepherd, who speaks the foreword, 
symbolizes a long and sound life. 
Shepherd’s calendars like Van 
Berghen’s were incredibly popular in 
sixteenth-century Europe, especially 
in the Low Countries. Secondly, this 
paper analyses the contents and the 
woodcuts in Adriaen van Berghen’s 
Der scaepherders kalengier and compares 
them with other popular shepherd’s 
calendars printed by Thomas van 
der Noot and Willem Vorsterman. 
Finally, as Van Berghen clearly had a 
flair for popular works, this paper fits 
Der scaepherders kalengier within the 
context of Van Berghen’s publisher’s 
list. 

Project Ortelius: Online Groups 
as an Addition to the Heritage 
Network?
Rik De Lombaerde & Sofie De Ruysser

Since the introduction of the internet, 
social media and smartphones, 
the online universe takes in a 
considerable and meaningful place in 
the daily life of many. Digitalization 
and online connectivity give rise 
to new communities that take 
shape according to their logic and 
dynamics. ErfgoedLab Antwerpen 
launched Project Ortelius as a means 
to experimentally explore whether 
the paradigms of physical heritage 
(e.g. transmission, significance 
assessment) could also apply to the 
digital and online world. Can (some) 
social media groups be considered 
heritage communities? Are their 

actions comparable to heritage 
communities in the physical world? 
Project Ortelius started by focusing 
on Facebook groups, using a double 
approach. A series of eight interviews 
with key figures and administrators of 
Facebook groups in Antwerp allowed 
the detection of the intentions and 
strategies of these groups, the way 
they perceive their relationship to 
heritage and the way their activities 
could (or couldn’t) be compared to 
heritage processes (e.g. identification, 
research, conservation, education). 
Alongside, quantitative research was 
done using search terms, API and 
scraping. This brought the initial 
2306 Facebook groups down to 803 
with a heritage potential in Antwerp. 
These can be categorized into seven 
types of groups with different 
associations with heritage processes. 
Project Ortelius proves to be vulnerable 
in its innovative experimentalism. 
However, the project demonstrates 
there is still much potential, both at 
the level of formation of concepts and 
methodologies to facilitate further 
research, and in the possibilities to 
address online groups as heritage 
communities. 

Dancing Giants and the ommegang 
in Lier of 1722/2022 
Johan Verberckmoes

On Saturday 8 October 2022 a 
conference was organized on giants 
in processions and ommegangen 
(parades) in the 18th century and on 
the occasion of a new parade in Lier 
(Belgium) with the historical giants 
on 2 and 9 October. Such parades 
and the families of giants (spouses, 
children, housemaids) in them 
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were remarkably resilient in the 
eighteenth century and even survived 
French occupation of the part of the 
Netherlands which form today’s 
Belgium. This is a plea for thorough 
archival and iconographic research 
into the history of giant puppets 
that aroused collective emotions and 
steered historical memories of many 
cities in the southern Netherlands 
and northern France, as is still 
the case today. Recognized by the 
Flemish government as immaterial 
cultural heritage, some giants have 
survived centuries, while others are 
newly created. All generate(d) intense 
emotion and reflection. In Wallonia, 
research on this has been historical 
as well as international oriented. 
Research in Flanders is often only 
local. Diachronic and synchronic 
European research on giants opens up 
new perspectives.
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