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VOORWOORD 

Nog niet zo lang geleden beweerden ethnografen en ethnologen, thans cultureel 

antropologen geheten, dat schriftloze volken hun studie-object vormden. Op 

systematische wijze hielden ze zich bezig met het boekstaven van hun samenle

ving en cultuur. Met name voor de mythen- en verhalenschat van die volken 

toonden ze al vroeg grote belangstelling. Hoe talrijk zijn niet de monografie~n 

waarin bladzijden achtereen mythen, zangen, zegswijzen, balladen en verhalen 

worden gepresenteerd. Men beschouwde deze produkten van de menselijke 

geest als een van de belangrijkste vensters waardoor men een blik kon werpen 

op de denk- en gevoelswereld van mensen in andere samenlevingen. Men ver

diepte zich in hun zingevende en attitudevormende functie. Kortom, de 

"collectieve voorstellingen" van ongeletterde volken en stammen vormden een 

rijk en vruchtbaar studieterrein waarop tal van prominenten in het vak zich 

bewogen. 

Tegen deze achtergrond mag het merkwaardig heten, dat antropologen wanneer 

z.e het zoeklicht richten op groeperingen die een geschreven literaire traditie 

kennen -- en dat is in toenemende mate het geval als gevolg van de verschuiving 

van hun studieterrein en het afnemen van het analfabetisme -- schromen zich in 

te laten met de produkten daarvan. Ofschoon ze wel geneigd zijn een familie

gelijkenis te erkennen tussen de mythen, zangen en verhalen van zogenaamde 

schriftloze enerzijds en de romans, balladen en gedichten van geletterde volken 

anderzijds zetten ze ze toch niet graag op één lijn. Maar evenals de eerste 

vervullen ook de laatste een zingevende en attitudevormende functie, bevatten 

ze reflecties van de sociaal-culturele werkelijkheid net zo goed als ze mensen 

helpen zich daarin en daarover te oritlnteren. Uitgaande van deze gedachte 

hebben wij in deze bundel een aantal stukken bijeen willen brengen, waarin juist 

op deze aspecten van literaire produkten uit verschillende doch vooral complexe 

samenlevingen wordt ingegaan. Elk op hun eigen wijze lat,eii de auteurs ervan 

zien hoe romans, zangen, sprookjes en dergelijke ons iets onthullen over de 

denk- en leefwereld van de mensen die ze maakten of aanhoorden en waarover 

ze handelen. Tegelijkertijd geven ze aan hoe deze teksten ons ook kunnen mis

leiden. 

Wij hopen met deze bundel ook anderen te stimuleren tot de studie van literaire 

produkten, die-- in Goudsbloros woorden-- "voortzettingen zijn van de ervarings

wereld" van mensen, behorend tot verschillende tijden en plaatsen. 

Jan van Bremen, Sjaak van der Geest, Jojada Verrips. 


