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auteur had naar mijn gevoel loch een iets
minder vertekend beeld mogen ophangen en

ook een oog mogen hebben voor een iets
acluelere stand van zaken, want lliet allgs zal
naderhand op de in acht-le-nemen-deadline
voor het binnenleveren van de bijdrage (eind

1999?) verhaald kunnen worden..
De gehanteerde historisch-geografische
methode bracht volkskundige gegevens
gewoon in hun geografische verspreiding in
laan. en de onderliggende redenering van

'hoe primitiever' en 'hoe âlgemener ver-
spreid' verleende aan het objecl een cerlih-
caat van ouderdom en authenticiteit. Maar
een dergelijke schematische weergave van de

werkelijkheid brengt het gevaar van specula-
tieve simplificatie met zich mee. Zo konden
op typologische verspreidirgskaarten ploe-
gen van dezelfde votm gegroepeerd worden
die echter voor totaal verschillende doelein-
den werden gebruikt. Elke vorm yan contex-
tualisering van de gegevens ontbrak omdat
aan deze gegevens een intrinsieke, vaststaan-
de, in tijd en ruimte universele betekenis toe-
gemeten werd. Precies hier ligt de taak voor
de nieuwe garde volkskundigen weggelegd:
zij siLueren cultuurverschijnselen in hun his-
torische ontwikkeling, in hun sociale
gelaagdheid en in hun geografische versprei-
ding, waarbij ze deze dimersies opvat als

dynamische, groepsgebonden processen van
betekenisgeying en toeëigening. Om te ach-
lerhalen op welke betekenisvolle mame¡
mensen omgaan met alle tastbare voorwer-
pen, waarmee zij zich omringen (matedële

cultuur), luidt de gedifferentieerde vraagstel-
ling nu: "Wie gebruikte een voorwerp (soci-
aal), op welke manier (technisch), voor welk
doel (functie), waar (ruimte), wanneer (tijd),
en op welke wijze markeerde men zich daa¡-
mee ten opzichte van anderen (betekenis).

En, zoals Gerard Rooijakkers ruiterlijk toe-
geeft (p. 136) kunnen goed opgestelde wa-
genlijsten ook voor de nieuwe garde volks-
kundigen een rijkdom aan gegevens opleve-
ren, zeker wanneer ze nog worden aangevuld
met gerichte interyiews bij de coresponden-
ten thuis.

Voor elk deelgebied moeten er referentieka-
ders getraceerd of ge(re)coNtrueerd worden.
In de "Erzählforschung" zùn niel alleen de

internationale verteltypencatalogus van
Aame Thompson, die onder impuls van de

historisch-geografische methode opgesteld
werd, maa¡ ook de ¡egionale verteltypencata-
logi. die in navolging van Alrne Thompson in
zo\Ã7ât elk land die over een rùke vertelcultuur
beschikt samengesteld werden, onmisbare
basiswerkinstrumenten voor de wetemchap-
pelijke onderzoeker van volksverhalen geble-

ven. Hie¡ kunnen overeenlomsten en varia-
ties lussen verhalen van uiteenlopende her-
komst en momenlen in de geschiedenis vast-
gesteld worden er variatie is - zo luidt het op
p. 295 - vaak een goede indicator voor de ver-
schuiving van betekenisgeving in verhalen.
Door de vergelijkende studie van de varianten
van een zelfde verteltype worden dan de pro-
cessen van naÍatieve acculturatie zichtbaar
gemaakt, hoe internationaal circulerende ver-
halen bijvoorbeeld in naúonale en regionale
veúelcircuits geïntegreerd en toegeëigend
worden, rekening houdend met de intenties
van vefzamelaars, optekenaars, compllators
en vertellers. Een gedifferentieerde studie
over het hoe en waarom van wreedheden in
sprookjes bedt deze in de cultuur- ért sociaal-
historische realiteit in, waaruit ze ooit ont-
sprongen zijn, schetst het metafysische zin-
kader, analyseeft de psychologische dimen-
sie, legt pedagogische intenties bloot en

houdt rekening met genretypologische wet-
matigheden en verteltechnische functies. Het
modeme sprookjesonderzoek is meerlalig en

interdisciplinai¡ plaatst de pure filologie
naast de apodictische waarheid of de opper-
vlakkige bewerking, verbindt jeugdsentimen-

taliteit met acribische gedrevenheid en heeft
aandachl voor randgebieden en implicaties
op zo\Ã/el maatschappelijk als op literatuur-
wetenschappelijk vlak.
Het is tenslotte deze boeiende iûtellectuele,
verrassende en zeer openbarende zoektocht
die de auteurs vân het handboek eÌk vanuit
hun specihek onderzoeksdomein met hun
lezers willen delen.

DE SYMBOTISCHE ORDE VAN DE NEDERTANDSE

ETNOTOGIE. EEN ANTWOORD

Wetenschap, hoezeer het soms ook de schijn
heeft van solisme en teruggetrokken bureau-
arbeid, ontstaat en bestaat bij de gratie van de

confrontatie en uitwisseling. Op een teÍein
waar louter eenstemmigheid heerst valt voor
de ware onderzoeker weinig te beleven. Met
ons boek hebben we dan ook nadrukkelijk
niet het laatste woord willen en kunnen zeg-
gen over de studie van het dagelijks leven en

het centrale onderzoeksobjecl zoals dat is
samengebald in het concept 'volkscultuur'.
Het is daarom verheugend te constateren dat
onze inleiding in de Nederlandse etnologie
geëngageerde reacties oproept. Discussies
over volkscultuur en de bestudering ewan
zijn binnen het huidige dynamische maal-
schappelijke en wetenschappelijke krachten-
veld van cruciaal belang. Dit discussiedossier
komt niet alleen de academische positione-
ring van de etnologie ten goede, zowel in
Vlaanderen als in Nederland, maar voegt ook
uezenlijke ¡ì\peclen loe ran rormgeving vrn
deze discipline in de komendejren.
De recensenten hebben zich terdege gereali-
seerd dat het besproken boek eerst en vooraÌ
hel denken over 'de' culnrur van het dageÌijks
leven binnen de volkskundige onderzoekstra-
ditie als onderwerp heefT. De ontwikkelingen
binnen die alledaagse cultuur zelf, zijn daar-
bij secundair en worden aangehaald bij wijze
van exemplarische illustuâties. Het ging ons

derhalve niet over de ontwikkeling van
'volkscultuu¡' als zodanig, maar om de wis-
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selende contextuele conslructies van dit
begrip binnen een wetenschappelijke traditie.
Dit onderscheid, en daarom markere[ we het
ten overuloede hier nog maar eens, is van cm-
ciaal belang om ons boek te beoordelen. Het
was voor ons als redacteuren de belangdjkste
overweging om in elk hoofdstuk syslematisch
aandacht te besteden aan de historiografie van

dit specifieke vak, zonder le willen vervallen
in een hemetische, andere onderzoekstradi-
ties uitsluitende, benadering. Niettemir blijft
het - en blijkt het ook in de besprekingen
lastig om wetenschappelijke reflecties over
een bepaald object los te koppelen varl de ont-
wikkeling van zo'n onderzoeksobject als
voìkscultuu¡ zelf. Volkskundigen en etnolo-
gen schiepen en scheppen tot op de dag van
vandaag voorldurend hun eigen onderzoeks-
object; ze vinden het met andere woorden tel-
kens opnieuw uit. Met elkaar construgrerì
('schrijven') we als etnologen de cultuur die
we bestuderen: writing culture noemden
James Clifford en George Marcus dat
treffend. (')
Het samenstellen van een disciplinaire inlei-
ding is geen vrijblijvende bezigheid, het
schrijven van kritische beschouwingen even-
min. Vandaar dât \rye de uitlodigilg vân de

redactie om op de bijdragen in dit discussie-
dossier te reageren erg op pdjs steÌlen - even-

als de bereidheid van onze critici zich in ons

boek te verdìepen. In het volgende gaan we in
op hun voomaamste punten van kritiek, die
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we hebben ondergebracht rond kwesties als

de albakening en definiëring van begrippen.
de disciplinaire eigenheid van de etnologie /
rolkskunde. de relaúe tussen retrospectie en

toekomstgerichtheid in de vakbeoefening als-
mede een nadere veríùnt\ùoording v¡n in ons

boek gemaakte keuzen. Aangezien Volfrs-

cultuur Een inleiding in de Nederlandse
etnolog¡e eeî product van teamwork is, heb-
ben we ook een gezamenlijke repliek gefor-
muleerd.

Etnologie ols begrip
Na rijp beraad is besloten om de volkskunde,
zoals we die nu in Amsterdam bedrijven, aan

te duiden als etnologie. Het is een sftategi-
sche keuze die in het boek nader veranlwoord
wordt. Ze dient vooral om ons van een ideo-
logische connotatieve ballast te onldoen ell
meer nadrukkelijk aan te sluiten bij recente
inteÍìationale ontwikkelingen. Het zou even-
wel een illusie zijn om het begrip etnologie
wel als neutraal of waardevrij te beschouwen.
Strikt genomen betekenen etnologie en

volkskunde hetzelfde, maar in de Neder-
landse weterschappelijke context is het veld
van de etnologie niet bezet en eenduidig
gedeñnieerd, zoals in veel andere landen wel
het geval is. Dit biedt de uitgelezen mogelùk-
heid, nu we de volkskunde nader academisch
willen positioneren, om dit open domein te
benutlen en mel de naamswijziging op sym-
bolische wijze een vemieuwde benadering te

markeren. Dat we echter niet radicaal breken
met de vakhaditie blijkt wel uit de hoofdtitel
van het boek. Het begrip 'volkscultuur' bevat,
dat realiseren we ons terdege, juist dat ideo-
logische begrip 'volk' (of 'etnie' in de samen-

stelling etnologie). Aangezien het begrip
'volkscultuur' als aanduiding van het centrale
ondezoeksobject van etnologen bij een breed
publiek zo ingeburgerd is, hebben we beslo-
ten om dit etiket, hoezeer Cox dit mag betreu-
ren, toch aan het boek mee te geven. In onze
opvatting verwijst'volkscultuur' niet naar
een (nationale) eenheidscultuur waarbij mul-
ticulturaliteit reeds bù voorbaat wordt uitge-
sloten.

Met de introductie van het begdp etnologie
hebben we ons niet van de volkskundige vak-
ûaditie willen distantiëren. Integendeel, de

lezer treft het begrip 'volkskunde' dan ook
nog volop aân. Wat ons betreft kunnen beide

begrippen zonder probleem naast elkaar
gebruikt worderl, maaf als nieu\rye weten-
schappelijke' positionering heeft de keuze
voor et[ologie nu al haar waa¡de bewezen.
Niet alleen is deze term door veel collega's
(zoals in bijvoorbeeld Tilburg) overgeromen,
zelfs slelde de Nijmeegse emeritus hoogle-
raar antropologie Alberl Trouwborst onlangs
voor om ook zijn vakgebied ook weer als

'etnologie'aan te dùiden. (2) Het betreft hier
een spel met woorden dat, hoewel niel onbe-
langrijk, toch gerelativeerd dient le worden.

Veel belangrijker is immers wat we er onder

willen verstaan - en daarover zijn we in ons

boek duidelijk, juist door ons sterk af te zec
ten tegen oude benaderingen. (r) Die confron-
tatie wordt orls in de besprekingen welhaast
verweten, maar het bleek gewoon nodig om
deze operatie eens en voor altijd uit te voeren-

Wanneer we er niet systematisch op in waren
gegaan, had dat ongetwijfeld evenzeer kritiek
ondokt. We hebben de reflectie op de eigen
vakbeoefening systematisch en ove¡ de hele
thematische linie ter hand genomen; het is
gewoon een van de rode draden in het boek.
Andere leidraden, die evenzeer aanwezig
zijn, worden kennelijk veel minder gesignal-

eerd zoals processen van esthetisedng en

folklorisering, de rol van media en bemidde-
laa¡s, evenals musealisering en commercialir
sering vân cultuur waarbij Rücklauf sfeeyast

een rol speelt. Zeker wal dit laatsle aspect

betreft is het onmogel¡k om bij een etnologi-
sche analyse oudere concepten en categorieën
te negeren: ze mogen dan wel niet meer in

wetenschappelijke zin als analytisch kader
relevant zùn, maar spelen wel degelijk een

grote rol in het veld en intemediaire circuits.
De anhopoloog Rjt Pin-\ten vindt het adopte-
ren van de term 'etnologie' geen gelukkige
keùze. Elnologie verwijst naff etnie, zo

betoogt hij, en daarmee naar alle biologische

en raciale connotaties die zich aan dit begrip
verbonden hebben. Vervolgens komt hij met
een uiteenzetting over de veranderingen die
zich sinds het invloedrijke werk van F¡edrik
Bafih in het denken over etniciteit volfokken
hebben. Mogelijk heeft hij onze eigen behan-
deling van Barth en wat daa¡na kwam over
het hoofd gezien. (') Uiteindehjk is het een

kwestie van nominalisme versus realisme,
waarbij wij voor de eeßte optie gekozen heb-
ben: zolang het maar duidelijk is wat we
onder etnie of etnologie verstaan. Daar komt
bij dat tu Nederland (maar mogelijk wel in
België) de telm etnologie niet in die mate
geassocieerd wordt met poliliek en weten-
schappelijk gevaarlijke opvattingen, dat we
haar niet meer als neu¡rale disciplinaire aan-

duiding zouden kunnen gebruiken. Ook onze
Duitse collega's, die sinds de jarer zestig
loch een radicale schoonmaak hebben door-
gevoerd in het vak, sprekefl als alternatieve
aanduiding van de volkskunde evengoed van
'Europäische Ethnologie' en publiceren,
zoals alle Europese collega's, graag in toon-
aangevende tijdschriften als Ethnologia
Europaea oI Ethnologie frança¡se. 'Ethtlo-
logy' is bovendien, meer dan 'folklore stu-
dies'. de internationaal aanvaarde benaming
geworden van het vak. Aardige bijzonderheid
is in dit verband dal het begrip 'European
Ethnology' in 1955 tijdens een internationale
volkskundige experl-meeting in het Neder-
lands Openluchtmuseum te Amhem o1ïcieel
werd aangenomen als meest geschikte aa[-
duiding voor deze discipline. (') Voor veel
van onze collega's liggen de problemen eer-
der bij het begrip 'folklore'. Voor de antropo-
loog John Coma¡off is het'zelfs 'one of the
mosl dangerous words'in het Engelse taalge-
bied. (6) Vandaar dat binnen de Europese ver-
eniging van volkskundigen, de SIEF (Société

Internationale d' Ethnologie et de Folklore),
nu ook voorstellen circuleren om de naam te
uijzigen in SEE {Socìety of European
Ethnology). Ook zijn we wat verbaasd over
Pinxtens aarzelingen bij de telm 'etnie'. Ze
worden in ieder geval lang niet door iedereen

gedeeld, zie bijvoorbeeld het veel geciteerde

werk van Anthony Smith. Zrjn tegenstanders

mogen moeite hebben met het gematigde

constructivisme dat hij uitdraagt, zij hebben
er geen probleem mee dat ht het oude etnie-
begrip heeft opgepoetst en er een lÌleuwe
betekenis aan heeft gegeven. (')

Disciplinoire eigenheid
Volk;cultuur ts een inleiding in de volkskun-
de zoals ze in Nede¡land is en wordt bedre-
ven. Dat houdt in, dat we in de eerste plaats

de volkskundige literatuur presenleren.
Schuurman mist daarbij zijn eigen specialis-
me, de agrârische geschiedenis. Dat de

Nederlandse boerenstand is afgenomen en

wel dramatisch wordt overigens wel degelijk
ir het tweede hoofdstuk gesignaleerd. (r)

Andere lezers zullen weer andere, hen dierba-
re aspekten en gebieden, missen. Maar op
zich is er toch weinig op tegen om rn eerl

etnologisch handboek de vraagstelling'expli-
ciet op de volkskunde te richten', zoals
Schuurman ons nu juist verwijt. Het was voor
ons immers de uitdaging en eert zelf-opgeleg-
de opdracht om systematisch te bezien wat de

volkskunde te melden had en heeft met
bebekking tot de cultuu van het dagelijks
leven. Juist door deze disciplinaire focus ont-
staat er kijk op de mogelijkheden tol interac-
tie met andere disciplines en de eventuele
gemiste kansen in dezen over en weer.

Vanuit andere disciplines wordt volkomen ten
onrechte beweerd dat de volkskunde / etnolo-
gie zich op het terrein van aangrenzende
wetenschappen begeefl. Juist de vakt¡aditie
lâat zien dat heL daarentegen veelal juist
volkskundigen waren die thans populaire
domeinen hebben verkend en er als eersten

over hebben gepubliceerd. Dat geldt met
name ook voor aspecten van de agrarische
geschiedenis die pas veel later door
landbouwhistorici als ondezoeksobject zou-
den worden gedefinieerd. zoals ruu-a.ìe Ieelsüj-
len, de relatie tussen econornie (of meer alge-
meen modemisering) en cultuur, materièle
cultuur (variëreld van landbouwwerktuigen
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tot boerderijen en wooncultuur) of zaken als

visuele rcpresentaties van het landleven. Dat
we een volkskundige focus zouden hanteren

om andere discipìines bùiten te sluiten e[
daalbij voorbijgaan âan het werk van histori-
ci en ankopologen, berust op onwelwillende
lezing. We zien de volkskunde juist als een

interdiscipline bij uitstek. maar wanneer je
het vakgebied van zo'n discipline beschrijft
moet je die wel afbakenen. Zonder etnoÌogi-
sche focus zou heL een diffuus boek zijn
geworden dat de beoogde interdisciplinariteit
eerder verhoebelt dan bevorded. Historici en

antropologen moeten daaro\er niet gaan pie-
pen; zij hebben hun eigen verantwoordelijk-
heid. Met dit boek hebben we recht willen
doen aan de lange traditie van denken over en

werken op het gebied van volkscultuur binnen
de volkskunde. Het bhjft merkwaardig dat

volkskundigen dan toch vaâk geacht worden
hierover verantwoording af te moeten leggen

aan lâtere nieuwkomers op dit terein, hoe-

zeer hun werk ook laat daa¡ geen misver-
stand over bestaan van bela[g is en gewaar-

deerd wordt. Volkscultuur is een geliefd
werkterrein met werkneners van verschiÌlen-
de origine, variërend van etnologe[, historici,
antuopologen lot verlegenwoordigers van cøl-
Íural studies en mediawetenschappen. Dat
maakt het werk overigens alleen maar boei-
e nd.

De Nederlandse volkskunde is van oudsher

internationaal georië[teerd geweesl. Dat is nu
eenmaal inherent aan een klein taalgebied en

een nog veel kleiner academisch vakgebied.

Dat is op zich een positieve zaak, en we heb-

ben dan ook zoveel mogelijk verwezen naar

buitenlandse inspiraliebronnen. De bùiten-
landse handboeken en inleidingen op dit ter-
rein overziend, kan gesteld worden dat deze

inleiding niet een nalionale, naar binnen
gekeerde toonzetting kent. Niettemin mist
Cox no$ allerìei Duitse en Scandinavische

volkskundige publikaties, en had Verberck-
moes graag meer vergelijkingen met
Vlaanderen gezien. Ongetwijfeld zouden die
het boek hebben verrijkt, maar uitgangspunt

voor ons is steeds geweest dat buitenlandse
publikaties een beter begrip dienden te bieden

van of op de een of anderc wijze van invloed
moeten zijn geweesl op de Nederlandse
volkskunde. Voor Vlaanderen ríoet inderdaad
gesteld \aorden dat die invloed. afgezien ran

oude impulsen van het tijdschift Volkskuncle,

de Vlaamse Filologencongressen en het yer-

haalonder zoek, gering is geweest.

Afi stelt dat eerl verwante onderzoeksrichting
a7s cultural studíes ons bij de academische

uitbouw als voorbeeld zou kunnen dienen. In
zijn ogen zou de Nede¡landse volkskunde
explicieter moeten kiezen voor 'een waarde-
geladen en probleemgerichte aanpak'. Ze zou

in haar cultuuropvatting meer rlaar de econo-

mische en politieke dimensies moeten kijken
en ook de algehele vervlechting met de media

en de postmoderne consumpúesamenleving

daarin dienen te betrekken. Inderdaad hebben

volkskunde en cuhural s/rdi¿s eÌkaar tot nu

toe weinig gevonden. Waarom dat zo gelopen

is, is op zich een studíe waar-d. ('q) Maar
ondertussen lijkt zich, in ieder geval in
Nederland, een niet al te kdtische receptie te
ontwikkelen, waarin bijvoorbeeld voorbij
wordt gegaan aan de overhee$ing van theorie

of aan de toch zeer beperkLe betekenis ran

veldwerk binnen culturol studies. De laatste

vijfjaar komt daar verandering in, met name

in studies naar 'youth culture', maar het lou-
ter lezen van cultuurverschùnselen als 'tekst',
gevoegd bij het dikwijls claimen maar niet
daadwerkelijk aantonen van ee[l postmodeme
Europese samenleving maken het nu ook
weer niet zo eenvoudig om vanuit de volks-
kunde op zinvolle wijze lttj de cultural sta-

¿ieJ va[l Stu l Hall cum suis aan te sluiten.

Ovedgens blijkt het onderwijs in de etnologie
aan de Universiteit van Amsterdam goed âan

te slniten bij de beoefening vaî cultural stu-

dies aldaat. Als keuzevak ûekt de

Nederlandse etnologie veel studenten van die
richting waarbij een boeiende kruisbestuiving
in het ve$chiet ligt.
Dat de hedendaagse volkskunde zich vooral
zou be/ighouden met ontmytholog¡sering en

deconsûuctie, zoals Art llkt te suggereren,
is niet helemaal juist. Stond bij Meertens
(x1899) en zijn generatiegenoten hel verheer-
lijken van de volkscultuur voorop, de genera-

tie van Voskuil (+1926) zou zich vanaf de
jaren zeventig juist toeleggen op het ontman-
lelen van dal romanlische, traditionele,
aulhentieke beeld bij wijze van hygiënisti-
sche operaLie. Vanaf het einde van de jaren

tachtig is daarentegen in de Nederlandse
volkskunde een nieuwe, essentiële stâp gezet
door niet louter te verheerlijken (het schep-
pen van illusies) of te ontmythologiseren (het

atbreken van illusies) maar door juist op een

niet-normatieve systemalische manier te kij-
ken naar de wijzen waarop binnen groepscul-
turen noties als aurhenticiteit, Lraditie, verle-

den erl identiteit worden geinstumentali-
seerd. Anders gezegd: waarom hebben men-
sen behoefte aan dergelijke illusies en hoe
geven ze daal in culturele zin uitdrukking
aan? Dal vereisl een neuhale blik, die een

psychologiserend onderzoeker als Voskuil ten
ene male vreemd was. Dat hù deze laatste
slap dan ook niel hecfr kunnen ,,etten is niet
verbazingwekkend - dat hij deze tot op de

dag van vandaag niel kan navoelen is even-
wel opmerkelijk. ('o)

Vanzelfsprekend is het koesteren van een

neutrale,'waardevrije' wetenschap everrzeer

een illusie. Maar bij het bieden van etnologi-
sche reflecties op de groepsgebonden
omgalg met 'volksculluur' binnen de
Nederlandse samenleving hebben we ons

inziens geen ideologisch en zeker geen

hygiënistisch - programrna nodig. Een derge-
lijke cultuurrelativistische benadedng hoeft
ook geenszins lot postmodeme verwardng te
leiden. Dat we geen aandachl zouden beste-
den aan dominante betekenisgevingen of
machtsfìguraties in politieke en economische
zin verwondert ons enigszins. Die ontb¡eken
in ons boek zeker niet, maar in plaats van het
hanteren van meta-theorieën, zoâls iû de

o]udete cLllturdl studieJ, staan we een coltex-
tuele analyse van dergelijke krachtenvelden
op microni\eru voor om op deze wijze

inzicht lc krijgoI irr rlc 'hlcirr.rrr('Ir,t,liihr, lrllr'
daagse nroclÙs', Wclko stütlc[itfI lt¡Irlfrr:
mensen i¡l de ptâkt¡,il( vurr lrllctll¡t orrt ttüti
dominante politiel<e, ccoÎoÎì¡sclì ol' cUlt rclc
invoedssfelen het hooÍil te bic(lcrì cn (lczri l$
verzoenen met eigen belâltgen cn ¿lspit¿ttios'¡

(L') Een dergelijke benadering sluit slcll( uìn
bij wat De Munck voorstaat wanneer hü vcl-
wijsl na de werking van de symbolischc
orde.
Dergelijke mechanismen staan binnen de

hedendaagse etnologie volop in de aandacht,
evenals de intermediaire circuits van beelden,
objecten en teksten: representaties waa an al
naar gelang de context bepaalde betekenisl¿r-
gen benadrukt worden. Dit staat geheel los
van een eventùele empathische solidadteit
mel onderdrukte groepen door de onderzoe-
ker of emancipatorische agenda's. We zijn
'simpelweg' geïnteresseerd in het gedrag vân
mensen, dat we willen begr|pen en duider,
zonder dat op onze beuft weer te willel
insftumentaliseren voor allerlei maatschappe-
lijke doelen of identiteitsconstructies. Wel
[ìenen we dat een dergelijke interesse in het
cullurele gedrag van mensen maatschappelijk
van belang is. De ironie ìs natuurlijk dat het
door ons als \ryetenschappers gedehnieerde en
gelegitimeerde beeld van een 'volkscultuur'
weer als een representatie kan worden ilgezet
in andere circuils alsool ter identilicttie van

het onderzoeksobject van de etnologische
discipline zelf. Als etnologen âccepteren we
dal als een van de mechanismen in de cultuu¡
maar we zijn wel geoutilleerd om daar vanuit
een verschoven pelspectief vooftdu.end com-
mentaar op te leveren en er een 'reflexieve
slag overheen'te leggen. Dat is in feite ook de
herhaaldelijk benadrukte boodschap van ons

boek, die niet bepaald retrospectief van âârd
ls.

Retrospeclie en toekomstgerichtheid
Een kritiek die in een aantal bijdragen terug-
komt, is dal ons boek de moeite waard is , om
hier slechts Jan Arl te aan te halen, 'waar het
erop aankomt een oveøicht te bieden van \rat



OOST-VLAAI\4SE ZANTEN LXXVI 2OO1 OOST-VLAAI\¡SE ZANTEN LXXVI 2OO1

de Nederlandse volkskunde geweest is, maar

minder oveÍuigend wanneer het over het hui-
dige en geplande onderzoek gaat'. Arl komt
zelfs met de concrele suggestie een tweede

boek te schrijven waarin juist de huidige vra-
gen in het volkskundige/etnologische onder-

zoek en een nader uitgewerkt cultuurbegrip
aan bod zouden moeten komen. Ook
Schuurman komt met een dergelijk voorstel.

Inmiddels is e¡ een meer pragmatische,
beknopte handleiding voor het venichten van

volkskundig onderzoek verschenen, waarin
de hedendaagse onderzoeksvragen en -per-
spectieven centlaal staan. In dit cahier speelt

de historiografie geen hoofdrol ert is de canon

verlaten om plaats te maken voor centrale

concepten ¿oals 'de ander als object'. regio-
nale verscheidenheid of tijd en traditie die de

klassieke rubrieksindeling niet alleen dwa¡s

doorsnijden, maar ook themata die buiten het
blikveld van de klassieke volkskunde vlelen
impliceren. ('") Deze publicatie vormt iû
zekete zin al weer een commenlaar op
Volkscultuur, en als het aan ons ligt volgl er

nog een hele serie standpuntbepalingen,
waarbij we telkens kunnen voollbouwen op

reeds gelegde fundamenten en niet bang

moeten zün om hier en daar een nieuwe fun-
dering bij te storten.

Bij het inslaan van een collectieve 'marsrich-

ting' en het construeren van een nieuw bete-

kedsgeving-systeem hebben we evenwel
onze bedenkingen. Het zou op zicb r'iet zo

moeilijk zijn om een dominanl paradigma te

omtrelzen en als het ware progranmatisch
voor te schrijven, op basis waarvan geesten

zich scheiden of verenigen. Dit na te laten is

evenwel ook een bewuste keùze die niet
noodzakelijk wùst op gemakzuchtige twee-

slachtigheid ofhet sparen van kolen en geiten

als zwaktebod. We zien de etnologie juist als

een ideaal fomm om valuit ve$chillende
perspectieven het comparatieve incluis - de

culturen van het dagelijks leven te doorgron-
den, hetgeen niet verwijst naar een buiten-
sluitende ma insluitende vakopvatting.
Schuu¡man vindt onze omschrijving van taak

en werkterrein van de etnologie niet helder
genoeg. Met name heeft hij kritiek op ons

gebruik van volkscultuu¡ âls attenderend
begrip voor de 'brede, alledaagse cultuur,
waar iedereen, elite of volk, vreemd of eigen,

in pafticipeefi'en op orze verwijzing in dit
verband naar de volkskundige canon. Hij
vindt dat de verwijzing naar de volkskundige
canon ons niet echl verder helpt. Dat vinden
wij ook en daarom zeggen we in het Te,
geleide dat de door de etrologie ondezochte
cultuurverschijnselen worden onderzocht in
hun historische, sociale en geografische
dimensies en dat het hierbij telkens gaat om
de processen van betekenisgeving en toe-

eigening. Schuurman constateert dat oyeri-
gens zelf ook, maar vindt vervolgens dat hier-
mee het onderscheid met de antopologie we1

'dun'wordt. Wij menen echter dat een disci-
pline niet het alleenrecht heeft op bepaalde

vraagstellingen - waarbij door een dergelijke
verenging de antropologie overigens oüecht
gedaan zou worden. Haa¡ eigenheid wordt
mede door werkterrein, heuristiek en vakge-
schiedenis bepaald. (") Dat antopologen,
etnologen en hislorici elkaar op bepaalde ter-
reinen wel eens tegenkomen, is alleen maa¡
interessant 9n súmulerend.
Retrospectieve aandacht voor historiografie
kan gemakkelijk geduid worden als een cn-
sisverschijnsel binnen een discipline, die niet
zo goed weet waar ze zich in de toekomst op
moet oriënteren. Bij de etnologie is dat ons

inziens niet het geval, integendeel. De volks-
kunde maakt een periode van sterke bloei
door, waarvan de fundamentele reflectie op

de vaktraditie juist een rcsuliaat is. ('') vr'at al

te gemakkelijk wordt kennelijk vergeten dat

een adequate geschiedschrijving van dit vak
tol voor kort volledig ontbrak. Met het the-

manùmmer over 'Antiquaren, liefhebbers en

professoren' van het Volkskundìg bulletin rll
1994 werd dit ter¡ein voor hel eerst serieus

opengelegd. In de nabije toekomst kunnen we
nog diverse belangrijke publicaties op dit ter-
rein verwachten van onder meer Ad de Jong,

Barbara Henkes en Ton Dekker ('') Opmer-
kelijk is voofs dat ook anbopologen, zoals

Willem de Blécourl en Rob van Ginkel, in
hun werk een slerke nadruk op l'ìistot iogr¿tlìc
Ieggen. ('6) En zoals in iedere clisciplilc
behoor¡ kritische reflectie op de vâktrâdit¡e
tot een consLant aandachtspunt; het zou naie{'

zijn om te stellen dat de geschiedschrijving
van de volkskunde 'compleet'is en afgeslo-
len kan worden. Met name de meer populaite
volkskunde- en folklorebeoefening verdient
in de toekomst extra aândacht. ('')
Ook al hebben onze critici gelijk wanneer ze
stellen dat retrospectie alleen niet voldoende
is, dat we in ons boek zouden 'aarzelen', niet
echt 'op eigen kracht' durven vertrouwen,
lijkt ons onjuist. In wezen gaat het hier om de

vraag wrl een inleiding in een vak nu eigen-
hjk bieden moet. Men kan een overzicht
geven van de verschillende deelgebieden bin-
nen eert discipline, geplesenleerd in een

sÍucturerend raamwerk, zoals wij dat hebben
gedaan. Een andere mogelijk¡eid is een reeks
(recarlte of minder recente) dchtinggevende
artìkelen te presenteren, die in hun geheel dan
de actuele discussies binnen het vak bestrij-
ken of in ieder geval een progranmatisch
standpunt uitdragen. Dat laatste zien we eer-
der waar een onderzoeksrichting (nog) geen

academisering heeft ondergaan, zoals in de

recente presentatie van studies naar 'visual
culture'. De Nederlandse volkskunde of etno-
logie staat daar ergens tussedn. Haar acade-

nisering is gering, tegelijk is er een lange,
interessante maar in wijdere kring vaak onbe-
kende vakhistorie. Die over het voetlicht te

krijgen, ook voor de deelgebieden, en daar-
naast, vanuit een reflexieve oriëntatie op deze

historische ontwikkeling (en dat is wat anders

dan een ondoordachte 'vermenging', zoals
Schuurman stelt), eer scher?er zicht te bie-
den op de huidige volkskunde lemidden van
alle inter- en transdisciplinaire verschuivin-
gen binnen de cultuurwetenschappen, was
ons voomaarrste oogmerk. Het boek is voor-
al een plaatsbepaling mel sùggesties voor een

ve¡dere uitbouw van het eigen profiel. Ons
boek wil juist richtinggevend zijn, zonder in
eerl retorisch manifest te willen veryallen.

Ovcf tlc 0r'iiirrtirtir: vrr rh tlrr0lo¡ll ltrtr,
('h ìl(t orìs, lrrr rlit Ixrr"rk w(!i i! l\villìrl lrf¡ll i

Wc willcr nr{jl lìcl vglt(lul llL,hrrtr rlool tlttl
vcllc(lcn,iuist sof¡ous trr rìcrli,:I ltlx ltìrl)lilr!¡ü,
brr¡n voor niouw ontlcr'zoclt, wrrrrlbll hc¡rurrlrlc
lijnen Dìot r¿ldiclirl ilndur'o ¡tuccllolr w(ìlllctl
vooltgezet en nicuwo ilspcctclt wot(lc
geëxploreeld. Of, onì hel in voll(skun(ligc tùt'-

men te benoemen: het bel.lcl'|. zowcl co titì[T.
teit als yerandering. Het zou juist van hoclic-
centdsche kotzichtigheid getuigelì om hon-
derdvijftig jaar volkskundig werken en den-
ken als een zak oud 'afgewerkt' vuil langs de
shaatkant te zetten. Het is een soort betrok-
ken distantie die ons drijft waarbij we steeds

weer een discussie met zowel disciplinaire
voorgange$ a1s collega's uit andere vakge-
bieden willen aangaan. Dat kan alleen maar
als je juist wél verhouwt op eigen kracht en
weet waar je ùtaat in wetenschappelijke zin.
Hie¡mee wil niel ontkracht worden dat
bepaalde nieuwe onderzoeksvelden wellicht
onvoldoende en wat al te cursorisch aange-

stipt zijl. We hebben er nu eenmaal voo¡
gekozen om bij wijze van actuele plaatsbepa-
ling de vaktraditie kritisch te evalueren. Een
handboek dat nadrukkelijk uitgaat van en zich
geheel richt op de frontlinies van het vak is
heel wel denkbaar, evenals een overzicht van
historische ontwikkelingen en actuele tenden-
zen binnen het object 'volkscultuur' zelf.
Dergelijke projecten zouden evenzeer histo-
riografische reflectie impliceren, maar de
nadruk zou i[derdaad wel anders gelegen
hebben. We vatten de commenlaren in dit dis-
cussiedossier dan ook op als een oprechte
inte¡esse die een stimulans vorml om daaraan

in de loekomst nader gesralte te geven.

Schuurman merkt niet ten onrechte op dat
sommige hoofdstukken een al te zware last
moeten dragen we kunnen niet alles in één

boek behandelen er ortrafelen. Anderzijds
hebben we niet geschroomd om duidelijke
keuzen te maken: geen encyclopediseh hand-
boek, het welbewust hanteren (en tegelijk ¿¡?

pqssont Íelafiyereî) van de canon op onder-
delen, een sterk'Meertens'-profìel, geen
voofidurerde expliciete of impliciete discus-
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sie met de literaire ef\of\clie van Het Bureau,
geen gratuite leemtenlijst bij wijze van aca-

demische invuloefening of claims op thema's
en onderzoeksgebieden.
Verberckmoes stelt dat we de kool en de geit
hebben willen sparen door enerzijds sterk de

nadruk te leggen op de veranderlijkheid van
'volksculturele' fenomenen, die anderzijds

toch een soorl objectieve tijdloosheid lijken
te hebben: ze verdwijnen niet maar duiken
steeds weer in andere gedaanten op. Dat is
ingenieus gesteld, maar verwijstjuisl naar het

feit dat volkskundigen / etnologen steeds

weer opnieuw hun objecl hebben uilgevon-
den en in culturele categorieën hebben geor-

dend. Dal daarbij vooral de ideologische
instrumenlalisering in nationalistische identi-
teitsconshucties voorop zou staan in het boek
lijkt ons niet geheel terecht. Identiteit wordt
in ons boek voortdu¡end opgevat als een

gelaagd coNtruct waarmee al naar gelang

periode, ruimte en cultureel ci¡cuit 'gespeeld'

wordt door aan bepaalde betekenisniveau's
meer autorileit en reikwùdte te geven dan aan

andere. Dit wordt duidelijk doo¡ het benoe-
men van bepaalde aspecten van het dagelijks
leven a1s 'cultureel erfgoed' met noties als

onvervreemdbaarheid, traditie,'toeristisch-
recreatieve producten' en autherticiteit. Door
nu eens niet de nadruk te leggen op histori-
sche lange-temijnontwikhelingen in de gese-

lecteerde exempladsche voorbeelden, maar
juist ook aan hedendaagse fenomenen vanuit
een meer recent ontwikkelingsperspectief
aandacht te schenken wordt ons lnzrens
geenszins een nieuwe statische tijdloosheid
binnen gehaald. We hebben heel bewust de in
de historiografie van het vak gemarkeerde
'overinyestering in het verleden' de telm is
van de historicus Frijhoff - willen compense

rerl met aardacht voor actuele volkscultuur
('3) Een zelfde nuance betreft actuele proces-

sen als musealisering en folklorisering: deze

schragen noch vooronderstellen automatisch
een presentatie varl Nederlandse culturele
eenheid. Ons boek bevat veel voorbeelden
van het legendeel.

Somrnige recensenten hadden graag meer
aandacht voo¡ hislorische ontwikkelingen
binnen de volkscultuur gezien. anderen wij-
zen erop dat acluele ontwikkelingen zoals
globalisering en multicultwalisme stiefmoe-
derlijk bedeeld zijn. Waarom niet meer aar-
dacht besteed aan de maatschappelijke
omstandigheden waarbinnen de volkskunde
in de loop der tijd is beoefend? Ongetwijfeld
had aan al deze zaken veel meer ruimte gege-

ven kunnen worden, maar ze ontbreken niet.

We hebben ze niet tot exclusieve, cenLlale

aandachtsvelden geformuleerd, bijvoorbeeld
doordat multiculturalisme inherent is aan de

huidige vakopvatting die de notie van 'volk'
interpreteert als een dynamische samenstel-
ling van uiteenlopende (multiculturele)
groepsculluren, waaraan overigens ook een

demografische arlalyse niet tegemoet zou

komen. Wat dat betreft lijken historici -
onbedoeld te suggerererl dat het hier nieu-
we ontwikkelingen betreft. Maa¡ de
Nederlandse culh.ur is, los vall het globâlise-
ringsproces, altijd al mulúcultureel ge\reest,

zoals ook processen van etniseri[g ver telug-
gaan in de tijd hetgeen ook Pirxten terccht

ù¡elt. Niet voor niets hebben ne elders enigs-
zins provocatief gesteld dat hedendaagse

etnische 'minderheden' opgevat kunnerl wor-
den als de nieuwe 'boeren' van de volkskun-
de. Dat onderzoek naar de 'multicullurele
samenleving' (waarbij iedereen dan impliciet
¿ìanneemt dat dit de huidige maatschappij

betrefÐ tot de etnologische onderzoeksagen-

da behoorl, moge blijken uit het project Talen

en Culturen in Lombok en Transvaal
(TcuLI), dat zich richt op een ULlechtse

strdsbuun. { !, Proces\en van etnìsering zijn
overigens geen exclusief domein mel behek-
king tot migrânten, maar spelen in diachro-
nisch perspectief evenzeer daar waar het
regionale culturen of bijvoorbeeld de joodse

cultuw betreft - een onderdeel van de

Nederlandse volkscultuu¡ dat kennelijk nie-
mand mist in het boek. Daamaast zou het
heel wel mogelijk zijn geweest om een over-
zichl van ontwikkelingen in de Nede¡landse

samenleving te beschrijven aan de hand van

de volkskundige vakgeschiedenis. Dal. zou
overigens een mooi project zijn. Te stellen dât
de relatie tussen 'acteur en setting' echter te
weinig aan bod komt, aldus De Munck, lijkt
ons wal ver gezocht, hoezeer we zijn befok-
ken pleidooi ook kunnen onderschrilven.
Ons boek geeft dan ook in de eerste plâats
een status questíonis van de etnologie, waar-
bù hel strategisch opvullen van leemten geen

doel op zich is geweest. We menen eerl eerlijk
beeld te geven van dit vakgebied, zonder
zaken te verdoezelefl of fraaier voor te stellen
dan ze zijn. Wanneer onverhoìen blijkt dat op
bepaalde (deel)terreinen nog volop werk aan

de winkel is, bereft dat ons inziens geen defi-
cit van zowel boek als vakgebied. Hopelijk
wordt tevens een aankomende nieuwe gene-

ratie etnoÌógen gestimuleerd om deze telTei-
nen nader te exploreren in voorldurende dia-
loog met zowel de eigen vakhaditie als met
vertegenwoordigers van verwante disciplines.
Juist bij een vakgebied dat zo sterk in bewe-
ging is als de etnologie is er wal ons bebeft
behoefte aan een retrospectieve plaatsbepa-

ling niet als een zich veilig verschansen in
het verleden maar door die vakgeschiedenis
strategisch le kunnen inzetten voor nadere
prospectie. Daarbij dient aangetekend te wor-
den dat zo'n etnologische toekomstgedchte
agenda telkens heel persoonlijk ingekleurd
zal zijt - \Nat datbetreft zijn in ons boek ook
verschillende accenten aanwezig.
Juist door zo'n gevarieerde benadering kan
de etnologie originele impulsen krijgen, zon-
der dat dit alles meteen weer wordt gÌadge-
streken binnen normatieve gecanoniseerde
grenzen. Met andere woo¡den: wat de etnolo-
gie is, wordt op dit moment meer duidelijk
door een gemeenschappelijke vaktraditie dan
door één universele onderzoeksagenda. En
dat is wat ons betreft ook wel goed zo. Dat
daarbij de institutionele coherentie, zoals die
gestalte heeft gekegen binnen het Meertens
Insti¡uul, /al worden doorbroken ¿ien we
eveneens als wiNt. Het Meertens Instituul
wil vanzelfsprekend ook in de toekomst haar

palli.j plortrirrcrrl hli,jvt,rr blrrzcrr, rll lrt lr loi, '

nonrcn(lo rììirlc ill ¡rcrulcl isr,lrc rrltwllr,r.llri¡t
mct univclsitir¡r'c collcS¡r's 0t sl[(lc lûr, lk,l
is ook tnot n¿une voor'(lozù liltlstc gt'oc¡ (lltl
Volkscultrur is gcschrcvr-Ir. I'loo k lltcll WO

ooit nieuwe etnologischo stc cn kwcl(u zo -
der ons zelf fundamenteel rckcnscl)ap tc
geven van dit vak? Dat de welenschappelijl(c
beoefening van de etrtologie voorâ1 gecon-
cenheerd is rond het Meertens INtituut blijkt
overduidelijk uit ons boek. Daa¡ kan men
bezwaren tegen hebben, maar het is een weer-
spiegeling van de institutionele etnologische
onderzoekspraktijk. Als dit boek ertoe kan
bijdragen dat de etnologie een meer onafhan-
kelijk academisch forum zal worden,
beschoùwen we dat als winst. Van groot
belang daarbij zijn tevens de lee¡stoelen etno-
logie alsmede het nieuwe Vlaams-Nede¡-
landse Tijdschri_ft yoor EÍnologie dat vanaf
2002 zal verschijnen. Van groot belang daar-
bij is dat het - anders dan bij het Volkskundig
bulletin, - ntel handelt om een instihrutstijd-
schrift maar om een onatìankeÌijk forum
voor een open vakgebied.

Kiezen uil een boom zo vol
gehongen...

Met (dan toch...) een knipoog naar een inmid-
dels bij het grote publiek bekende volkskun-
dige verspreidingskaarl, kunnen we stellen
dat het enorme werkterein van de etnologie -
imme$ alle aspecten vâr het dagelijks leven
omvatlend - steevast inhoudelijke en metho-
dologische keuzen impliceert die onvelnijde-
lijk voor kritiek yatbaar zijn. Het is dan ook
hier riet onze bedoeling om alle kritiek
'onschadelijk' te maken; daamee zouden we
geen recht doen aân de fundamentele, con-
stluctieve opmerkingen van de recensenten.

Zo hadden we meer kunnen doen met de sug-
gestie verwoord door De Cefteau, Julia en

Revel in hun befaamde opstel ll-a beauté de

la mort' dat de vroegmodeme volkscultuur
pas yoorwerp van studie werd op het moment
dat ze 'onschadelijk' was gemaakL. De
Ame¡ikaanse volkskundige Barbara Ki¡shen-
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blâtlcimblet benoemt dergelijke processen,

nief alleen in het Europa van hel ancien régi-
me maar ook elders en in andere tijden, mèt
de telm'archaïsering'.'Volkscultuur' (folkla-
r¿) markeerl dan de overgang van wat tot dan

toe als 'dwalingen' was ervaren in archars-

men. Pas dan kunnen ze veilig verzameld,
bewaard of onderzochl worden of het voor-
werp worden van noslalgie of revitalisering.
(':o) Anderzijds dient gesteld te worden dat dit
mechanisme nauw samenhangt met het defi-
niëren van bepaalde cultuuruitingen als
'relicten'die, door ze uit hun context te haÌen,
geësthetiseerd worden als cultureel erfgoed.
Het is een basisoperatie die doorheen heel het
boek speurbaar is, en die de etnologische blik
heeft afgewend van de 'zwarte folklore'.
De volgorde van de hoofdstukken heeft
Schuurman bevreemd: hij zou de delen over
orale en muzikale cultuur liever naar voren
gehaald hebben aangezien ze zijrs inziens ln
de eerste plaats bronnenmateriaal behelzen
voor het onderzoek naar bijvoorbeeld feesten
en religie. Hiü verraadt de histo¡icus zich,
die gewend is een strikt onderscheid te maken
tussen de b¡onnen en het object van onder-
zoek. Vandaar ook de keuze die hij gemaakt

zou hebben om bij de behandeling van de

materiële Çultuur het object zelf cenhaal le

stellen. In de etnologische praktijk kan een

feest net zo goed een 'bron' zijn als een ver-
haal, en is het verhaal evenzeer een tuele
performance als een religieuze handeÌing.
Schuu¡man realiseert zich dat wel, maar hij
kiest als het erop aarl komt voor een schei-
ding tussen bronnen en thematische exempla,
waarbij hij in plaats van religie liefst een

ander thema (landschap of taal) behandeld
had gezien. Het gaat ons immels niet meer,
zoals in deze hoofdstukken wordl uiteenge-
zel, om het gestolde verhaal of lied als zoda-

nig, maar om de culturele ptaxis:. de homo
narrans of cqntqns. VelzameTgeschiedenis,
gebruikstraject en achterìiggende cultuu¡dia-
gnosen behoren daarbij tot de etnologische
bronnenk¡itiek om na te gaan hoe een verhaal

of lied werd getransformeerd tot 'volksver-
haal' of 'volkslied'. Hetzelfde geldt voor de

taal. Het is allang niet meer zo dat etnologen
louter geinteresseerd zijn in vân de stan-
daardtaal afwijkende registers zoals dialec-
ten. Afzonderlijke hoofdstukken over taal of
beeldcultuur waren uiteraard heel goed

mogelijk geweest, maar we hebben er e¡voor
gekozen om lalige en non-verbale expressies
zo gevarieerd mogelijk in de hoofdsukken te

verwerken, met name ook om de dynamische

intederenties tussen oraliteit, schriftculhrur,
beeldlore en ritualiteit te benadrukken. Voor
de etnoloog betreft het hier geen typologieën
van bronnen maar contextueel vervlochlen
expressies, die als g¡oepsgebonden ùitingen
sleutels vormen om door te ddngen tot de

culturele categorieën varl samenleyingen.
Dat de museale representatie van volkscul-
tuur een afzonderlijk hoofdstuk had verdiend,
geven we Cox graag na. Hie¡voor is niet
gekozen vanwege het feit dat biDnenkort een

uitvoerig proefschrift over deze materie ver-
schijnt evenals een publicalie over de muse-

alisering van het platteland. (?) Niettemin
menen we aan dit aspect in het boek toch vol-
doende recht te hebben gedaan. Ook ont-

breekt een vermelding van het inderdaad uit-
sfeke\de Jaqrboek vqn het Nederlands
Openluchtmuseum niet, zoals Schuurman
stelt. r rArn bibliografische verwijzingen is
veel aandacht besteed, inclusief beknopte
overzichten van aanbevolen literatuur.
Klagen dat er geen bibliografie in het boek is
opgenomen lijkt oos dan ook niet geheel

opporluun. Zoals eer' recensgllt Ilog eens

terecht stelt, is het vakgebied van de volks-
kunde uitstekend vooúien van intemationale
bibliografische instrumenten.

Alle afbeeldingen zijn loegelicht, behalve de

vooßtelÌing op het omslag. Dat zit Cox toch

niet helemaal lekker, gewend als we zùn dat
in een boek alles keurig wordt geduid. Wat
doet die rode molen van Piet Mondriaan
daar? Is het een verwijzing naar het ouder-
wetse object van de volkskunde dat de

auteurs welhaast ritueel hebben afgezworen?
Een knipoog naar molenlucifers en theelepel-
tjes als souvenir? De nationale identiteit ver-

beeld door een 'volks' object van een promi-
nent kunstenâar? Een weergave van de wer-
kel¡kheid of een myslieke uilsnede daarvan,
verwijzend naar een episode uit het levert van
de schilde¡? Een voorbeeld van modeme
kunst of een histodsch object? Gefolklo-
riseerde tdvialiteit ofjuist aan het alÌedaagse

ontstijgend? Het schilderij is thans een kost-
baar museumstuk, zoveel is zeker, maar wat
betekent het als technisch gereproduceerd
omslag in de context van diL boek? Evenzeer
als de 'lage'cultuur van het dagelijks leven
blijft Mondriaans 'hoge' molen aangenaam
verwarren âls een provocerende angel van
hybriditeit. De omslagillustratie is dus inder-
daad bedoeld om de lezer nieuwsgierig te
maken 'een molen maar toch vân
Mondriaan?' - de toelichting is uiteraard het

boek zelf. Wie hel gelezen heeft, al \râs het
alleen maar de passages waar Gauguin of het
expressionisme ter sprake komen, zal zich
realiseren hoezeer de ontwikkeling van de
volkskunde is vervìochten met bredere cultu-
rele er artistieke ve¡banden. Het zùn juist
ook dergelijke relaties die we in ons boek
hebben willen benadrukken door volkscul-
tuur als centraal objecl van de volkskunde /
etnologie niet te isoleren âls een afgesloten
'veilig' domein. Het reflecleren op de cultuur
van het dagelijks leven is, zoals teveN uit dit
discussiedossie¡ blijkt, immers geen vnjbl¡-
vende wereldvreemde bezigheid maar com-
plex hoezeer we de werkelijkheid ordenend
lijken te willen reduceren en vooral ook
enerverend. We horen dus nog van elkaar.
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