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Folklore in de 21e eeuw? Hedendaagse vormen 

en oude wijn in nieuwe zakken 

› Laatste college 3 april 2014 in de reeks De geheimen van 
mondelinge overleveringen in het Noorden en Oosten van 

Europa  

› door  Elka Agoston en Janke Klok 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pixhost.me/pictures/278133
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In Oost-Europa: 

› 1. Folk-lore en de totalitaire staat: de folklore tradities 
als uiting van nationale identiteit. 

› Staats folklore ensembles, professionele muziekanten 
en zangers, gecomponeerde folklore. 

› Folk-lore voor de  Tweede WO– stads- en dorps- 
folklore – kermissen, markten, bruiloftsfeesten – 
bruiloftsorkesten  
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› Balkan folk muziek – multi-ethnisch – zuidslavisch, 
joods, zigeuner… 

› Elia Canetti  ( geb. 1905 Roesse, Bulgarije – 1994) in 
De behouden tong : 

› “next to the Bulgarians, who came mostly from the 
surrounding villages, there were many Turks who lived 
in their own city part, next to the city quarter belonging 
to the Spanish Jews. There were also Greeks, Albanians, 
Armenians, Gipsies. From across the Danuba came 
Rumanians… and sporadically there were also Russians”. 
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› Vanaf 1950 in Bulgarije – staats folk ensembles. De oorspronkelijke stads- 
en dorps folklore – bourgeois en reactionair. 

› Resultaat – mooie maar academische muziek: 

› http://www.youtube.com/watch?v=ArgbNLHhoZ8 

 

 

 

 

 

 

 

› Daar tegenover – 3 folkzangeressen , meer in de oude traditie ( de Bistrica 
oma’s) – opname 2008 

 http://www.youtube.com/watch?v=5zvpkTU6qNs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ArgbNLHhoZ8
http://www.youtube.com/watch?v=5zvpkTU6qNs
http://www.youtube.com/watch?v=5zvpkTU6qNs
http://pixhost.me/pictures/278133
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› Bruiloftsorkesten – toen en nu. 

› Underground – Kusturica – 1941 

› http://www.youtube.com/watch?v=JNtTJTJY6c4 

› Na 2000 – folk pop, folk jazz, chalga – individualiteit, 
improvisatie. 

› Ivo Papazov ( Bajrama) –  

› http://www.youtube.com/watch?v=O3Q90sdcuig 

› Balkan ethno-jazz 

› http://www.youtube.com/watch?v=I6H8zXSYrmU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JNtTJTJY6c4
http://www.youtube.com/watch?v=O3Q90sdcuig
http://www.youtube.com/watch?v=I6H8zXSYrmU
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› Internationale samenwerking 21ste eeuw – Bulgaarse 
oude folk instrument – kaval (schaapsherders fluit) + 
moderne jazz + electrische klank en beeld bewerking  

› http://www.youtube.com/watch?v=sv-
eC2m45ys&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sv-eC2m45ys&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sv-eC2m45ys&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sv-eC2m45ys&feature=youtu.be
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In Noord-Europa: 

 

Ballade: Bendik og Årolilja  
-lange ballade,10 delen, 58 strofen 

-Liefdesverhaal, Bendik rijdt naar het zuiden om zich een vrouw te kiezen, hij vindt 

er de koningsdochter Årolilja, maar mag niet met haar trouwen van de koning  

-koning bouw gouden brug die niet overschreden mag worden 

-Bendik betreedt de brug, wordt verraden door schildknaap, ter dood veroordeeld 

door de koning, Årolilja smeekt vergeefs om zijn leven, men probeert Bendik vast te 

binden, dat lukt pas als ze het haar van Årolilja gebruiken, iedereen smeekt de 

koning Bendiks leven te sparen, o.a. zijn gemalin Mari, de koning doodt hem toch, 

Årolilja sterft aan een gebroken hart, ze worden ieder aan een kant van de kerk 

begraven, de lelies op hun graf weten elkaar toch te vinden in verstrengeling. 

 

Veel herhaling, elementen uit het volksgeloof, christelijk geloof 

 

In de korte versie (4 strofen) focust men op liefde, verbod, verraad en beeld van de 

kerk in Trondheim. 
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Folk-lore in Noord-Europa in jongerenmuziek: 

-romantisch-Gothic 
- Gåte: http://www.youtube.com/watch?v=GekKPIcoBlQ 

- “Klassieke” uitvoering 
Koor: Vise Versa. http://www.youtube.com/watch?v=SmSAiFOKok8 

-Proteststem Heavy-Methal  
The Watcher - http://www.youtube.com/watch?v=CGOHk2J4jV4 

Kampfar _ Loflied aan Odin (begint met ravengeluiden) http://www.youtube.com/watch?v=40HfQ3_7IYY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SmSAiFOKok8
http://www.youtube.com/watch?v=CGOHk2J4jV4
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Taal, verhaal en identiteit: 

Poëzie van Groenlandse Katti Fredriksen: “I must admit” en  “The traditional 

ways” 

 

Lied en identiteit: 

Samische muziek in een nieuwe jas, met o.a. elementen van een joik:  

Mari Boine en Nils-Aslak Valkiapää, NRK. 26.10.13  

 

http://www.youtube.com/watch?v=tfemcc4TK8s 

 

Spør vinden (vraag het de wind) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tfemcc4TK8s
http://www.youtube.com/watch?v=tfemcc4TK8s
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Twee interpretaties van Inuit/Tsjoektsjen/Thule-cultuur 

 

-In Nazi-Duitsland – het gebruik van mythen en 

legenden ter zelfverheerlijking en uitsluiting van 

anderen 

 

-Juri Rytchëu Droom in de poolnevel (oorspronkelijke 

uitgave 1968), blz. 101-104 – mythen en legenden ter 

illustratie van verdraagzaamheid en acceptatie van het 

anders zijn. 
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› In de laatste oorlog in voormalig Joegoslavië: 

› Misbruik van de epische traditie – nieuwe ‘epische’ 
liederen – nadruk op Servische heldendom, religie en 
verheerlijking…  - Serbian Epics 

› http://www.youtube.com/watch?v=R2X7piWcTnw 

› Radovan Karadžić – Vuk Karadžić 

› Sarajevo, 1992 

http://www.youtube.com/watch?v=R2X7piWcTnw
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› Folk-lore, fake-lore en de mass media 

› Populaire film series en reclames maken gebruik van 
folklore motieven: een andere wereld, (magische) 
helper en donor, sprekende vogels en dieren, 
onmogelijke taak… Het verhaal begint met een gebrek, 
onevenwicht, en met de hulp van een held, wordt weer 
evenwicht bereikt. 
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› Bloggs, netwerk sites, urban legends – nieuwe vormen 
van folk-lore: 

› Het vertellen over ware gebeurtenissen met een eigen 
draai… 

    

Moderne sprookjes : 

 The Lord of the Ring, The Twilight Saga, Game of  
Thrones 
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Game of Thrones (HBO-serie sinds17 april 

2011) gebaseerd op boeken van George R.R. 

Martin: A Song of Ice and Fire (sinds 1996, 

zeven delen gepland, tot nu toe vijf 

verschenen).  
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› http://www.winteriscomin
g.nl/page/3 
 

› Het wapen van de oudste 
adellijke familie met de 
drie draken: 
 

 
 

http://www.winteriscoming.nl/page/3
http://www.winteriscoming.nl/page/3
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The STARKS of Winterfell 

Een begrafenisritueel gezien door Ibn Fadlan (921/922) aan de Wolga, 10 eeuwen later in 

beeld gebracht in Game of Thrones bij de begrafenis van een koning uit de Stark-clan, derde 

seizoen, aanvang 3e episode 



5-4-2014  | 17 
De wereld van WESTEROS 
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Een wereld van mensen, witte wandelaars, kraaien, draken en vele 

andere wezens, in gewelddadig gevecht met elkaar in hun strijd om de 

ijzeren troon. The Lord of the Rings van de 21e eeuw. 

De beslissende strijd die door de draken van Daenerys zal gevochten 

worden: hierboven de grootste van de drie – Drogon, magische helper 

van de familie. Voor een voorproefje: 

http://www.youtube.com/watch?v=V4PPWYCqPKo&feature=youtu.be 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V4PPWYCqPKo&feature=youtu.be
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Dag cursisten, veel dank voor jullie 

aandacht, enthousiasme en inbreng! 


