
Miroculous plenty: Irish religious folktales and legends

ijftig jaar geleden verscheen Scdalta crdibh-
theacha (1952) voor het eerst in druk. ln het
boek had de folklorist Sedn 6 S(illeabhSln

135 verschillende religieuze volksverhalen en legen-
des verzameld. Nu, vijftig jaar na dato, is er een verta-
f ing van het boek verschenen onder de naam Miracu-
lous plenty met als doel de verhalen voor een breder
publiek beschikbaar te maken.

Het boek bestaat uit verschillende delen. Omdat dit een verta-
ling is van een bestaand boek zijn bepaalde gegevens in het
boek inmiddels verouderd. Zo begint het boek met een uitge-
breide inleiding over de auteur, zijn achtergrond en waarom
zijn werk zo bijzonder was. ln de tijd dat het originele Scdalta
crdibhtheacha in het lers verscheen, verscheen bijna gelijktij-
dig het boekLeabharShedin f Chonaillvan Sdamus 6 Duilearga.
Hoewel beide boeken in eerste instantie hetzelfde onderwerp
lijken te behandelen, zit er wel degelijk verschil in. Zo is het
boekvan 6 Duilearga vooral gericht op County Kerry en bevat
het een rijke mengelmoes aan volksverhalen.

Scdolta crdibhtheacha daarentegen bevatverhalen uit heel ler-
land en richt zich alleen op de religieuze volksverhalen. Toch
leverde dat nog een te groot aantal verhalen op om in 66n
boek te vatten, dus 6 S(illeabhSin heeft keuzes moeten ma-
ken. Zo beperkte hij zich bijvoorbeeld tot St. Patrick, St. Brigid
en St. Martin. Hetzelfde geldt voor de verhalen over Christus;
ook hierin maakte hij keuzes uit de talloze verhalen. Hierbij
hield hij rekening met de diversiteit van de verhalen, zodat
de verhalen die in het boek geplaatst wer-
den een zo goed mogelijke afspiegeling
zijn van de verschillende volksverhalen.
Daarnaast zegt hij zelf in de inleiding dat
de lezer niet verbaasd moet zijn als hij een
verhaal reeds kent onder de naam van
een andere heilige. De verhalen werden
immers door verschillende culturen in
heel Europa geleend en zijn daardoor niet
cultuurgebonden. Of zoals 6 5(illeabh6in
zegt: "Het is geen geschiedenis, maar een
manier om de gaten in de geschiedenis
op te vullen."

Voor Se5n O SfilleabhSin lag de nadruk
voornamelijk op het verzamelen van
goede verhalen in hun meest oorspron-
kelijke vorm. Het kostte hem jaren om
alle verhalen te verzamelen en verhalen
die opzettel[k veranderd waren kwamen
per definitie niet in zijn boek. Deze weten-
schappelijke houding bij dit soort collec-

ties is uitzonderlijk omdat hij zich richt opde verhalen in hun
puurste vorm. Dit leverde hem de titel folklorist op. Hij was een
van de twee leren die zich zo mag noemen.

Wat vooral heel opmerkelijk is aan dit boek is de duidelijke
indeling. Sedn O Srlilleabh6in verdeelde zijn boek in verschil-
lende hoofdstukken om zo grofweg de thema's aan te duiden
waarbinnen de verhalen te rangschikken waren; Our Saviour
and his mother, Priests, The Devil, Penances, Visits to the Other-
world, The Otherworld: the rebellious ongels, Saints, return of the
dead from Purgotory, Piety, God deals justly en Miscellaneous. O
Sdilleabh5in maakte deze indeling voordat de motif-indexvan
Aarne-Thompson (1932-1936) opgesteld werd. ln de nieuwe
vertaling Miraculous plenty ontbreekt de index echter niet.
Achterin het boek staan alle verhalen ingedeeld volgens zo-
wel de lndex of tale type als de lndex of international mofifs. Dit
alleen is al een schat aan informatie en maakt dit boek een
waardevol naslagwerk.

Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding over het thema
dat O S[illeabh6in behandelt. Bij sommige hoofdstukken legt
hij ook uit waarom hij voor de betreffende verhalen heeft ge-
kozen. Tevens legt hij hier de nadruk op onderzoeksvelden
waar mogelijkheden liggen voor toekomstige onderzoeken.
Hoewel dit goede ideedn zijn, is het belangrijk te bedenken
dat dit boek oorspronkelijk in 1952 gepubliceerd is. Toch z'rjn

het wellicht interessante scriptieonderwerpen voor studen-
ten.

Het boek is aldus een goed naslagwerk om binnen handbereik
te hebben als je je bezighoudt met folklore, maar het is ook

een boek om op zondagavond mee op de
bank te kruipen. Het zijn vaak korte verha-
len en zoals het volksverhalen betaamt, ligt
de nadruk op de vreemde gebeurtenissen,
het onverklaarbare en de wonderen. Dit
maakt het boek geschikt voor zowel de
serieuze wetenschapper als de geinteres-
seerde lezer. Het doel van O S(illeabhSin
om de verhalen voor een breed publiek
toegankelijk te maken, is hiermee bereikt.
ledereen kan nu van de verhalen genieten
en zich verwonderen over de fantasie van
de oude leren. os
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