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etnologisch essay: 
Visuele cultuur als 
etnologisch onderzoeksveld: 
Beeld en identiteit 1 

Marjolein Efting Dijkstra 

De iconologie bestudeert het beeld, zoals de 
lingu'istiek taal onderzoekt, zo stelde kunsthis
toricus Ernst Gombrich in 1951. 2 Hij vatte de 
iconologie daarmee op als onderzoek naar de 
aard, vorm, functie en betekenis van het beeld. 
Hij bestempelde de iconologie als een opko
mende tak van wetenschap, maar het duurde 
nog zo'n veertig jaar voordat er - naast de 
gangbare kunsthistorische aandacht voor artis
tieke representatie - een brede interesse voor 
visuele representatie in al haar verschijnings
vormen op gang kwam. Deze interesse staat 
momenteel beter bekend als 'visuele cultuur'. 

In diverse vakgebieden is visuele cultuur de 
afgelopen vijftien jaar in het centrum komen 
te staan van onderzoek en reflectie. 3 Dit heeft 
geleid tot een veelheid aan onderzoeksmetho
den en theorieen, die zich langzamerhand aan 
het uitkristalliseren en het consolideren zijn. 
In tegenstelling tot de ons omliggende landen, 
waar visuele cultuur al wat langer op de etno
logische agenda staat,4 is de Nederlandse etno
logische aandacht voor visuele cultuur tot nu 
toe bescheiden gebleven en niet g6nstitutiona
liseerd. Toch is de interesse in dit onderwerp, 
zoals verderop in dit artikel mag blijken, al een 
I ijd latent in de Nederlandse etnologie aanwe
zig. Twee jaar geleden ontstond dan ook binnen 
dt" (}lIderzoeksgroep Nederlandse Etnologie 
\":111 lH"1 Meertens Instituut een breed gedragen 
W,"II~ Olll het onderzoek naar visuele cultuur 
i'\ 1'1 ili('1 op de l'tllologische kaart te zetten en 
tHIl Iii II 1 Ii' ~lilill.·11 hij het internationale debat 
"\'1'1 vi.'dll'l,· ('tlilllll\". 5 Billilell dat debat bestaat 
1'1 ," hll'l ""P W"'II (,OIlSl.'IlSIlS over wat men 
Ii!' 1 '\lIl\lI'k (llillllll' 1111 pn'cil's hedoclt. 

Visuele cultuur als interdiscipline 
'Visuele cultuur' is een relatief jonge gees
teswetenschappe1ijke term, die momenteel op 
twee niveaus wordt gebruikt: enerzijds om 
een object van studie mee aan te duiden en 
anderzijds om er een interdiscipline mee aan 
te geven. Wat de interdiscipline betreft zijn er, 
naast 'visuele cultuur', ook andere benamingen 
in gebruik: de oudere termen 'iconologie' en 
'beeldkunde' plus de recentere labels 'visuele 
studies' en 'visuele cultuur studies'. Welk label 
ook gehanteerd wordt, het gaat hier om steeds 
wisselende samenstellingen van vakgebieden, 
die zich op een bepaald object van studie rich
ten. Deze vakgebieden betreffen van oudsher 
kunstgeschiedenis, esthetica 6 en letterkunde,7 
gevolgd door film- en televisiewetenschappen, 
later aangevuld door communicatiewetenschap
pen,8 nieuwe mediastudies,9 cultural studies10 

en museologie. 11 Ook vanuit de etnologie, de 
culturele antropologie, de sociologie 12 en de 
historische wetenschappen 13 ontstaat er lang
zamerhand interesse om in de interdiscipline 
te participeren. Grofweg zijn er binnen deze 
interdiscipline twee motivaties te onderschei
den: de analytische en de cultuurkritische. De 
eerste is primair gericht op wetenschappelijk 
inzicht, terwijl aan de tweede politieke, eman
cipatoire drijfveren ten grondslag liggen. 

Visuele cultuur als object van studie 
Wanneer we het hebben over 'visuele cultuur' 
als object van studie, dan valt dat momenteel 
globaal op te delen in visuele representatie 
enerzijds en visualiteit anderzijds. Bij 'visuele 
representatie' moeten we denken aan bijvoor
beeld schilderijen, foto's, film, televisie, kari
katuurtekeningen, strips, reclame, echoscopie, 

virtual reality en, volgens sommigen, ook aan 
figuratieve sculptuur. 14 Bij 'visualiteit' gaat 

lilburgse imam wil minister Verdonk geen hand 
geven. NOS, 20 november 2004. 

het, in de woorden van W.J.T. Mitchell, om 
onderzoek naar de sociale constructie van het 
zien gekoppeld aan de visuele constructie van 
het sociale. 15 In beide onderzoeksinteresses 
bevindt het bestudeerde object zich in de cul
tuur van alledag, waarbij het onderscheid tussen 
zogenaamde hoge en lage cultuur is opgeheven. 
Juist door de nadruk op alledaagsheid is er bin
nen de interdiscipline behoefte aan gecontex
tualiseerd onderzoek in de culturele praktijk. 
Vakgebieden die hier, vanuit hun methodologi
sche en theoretische expertise, bij uitstek een 
rol in kunnen vervullen, zijn de etnologie en de 
culturele antropologie. 16 

1 Deze publicatie werd financieel 
mogelijk gemaakt door het legaat van 
mevrouw S. Hallema aan de Onder-
zoeksgroep Nederlandse Etnologie van het 
Meertens Instituutvan de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen. 
2 E.H. Gombrich, 'Meditations on a 

Hobby Horse or the Roots of Artistic 
Form' (1951), in: E.H. Gombrich, Medita-
tions on a Hobby Horse and Other Essays 
on the Theory of Art (Lon den: Phaidon 
Press, 1985 [1963]) 11. 
3 Enkele Nederlandse voorbeelden 

zijn Marga Altena, Visuele strategieen. 
Foto's en films van fabrieksarbeidsters 
in Nederland (1890-1919) (Amsterdam: 
Aksant, 2003); Mieke Bal, 'Visual Essen
tialism and the Object of Visual Culture', 
Journal of Visual Culture 2 (2003) 5-32; 
Mary Bouquet, 'Intimiteit, identiteit en 
fotografische verbeelding', Jaarboek 
Nederlands Openlucht Museum 6 (2000) 
28-57; Jose van Dijck, Het transparante 
lichaam. Medische visualise ring in media 
en cultuur (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2001); Julia Noorde
graaf, Strategies of Display. Museum 
Presentation in Nineteenth- and Twen
tieth-Century Visual Culture (Rotterdam: 
NAi Publishers, 2004); Linda Roodenburg, 
De bril van Anceaux. Volkenkundige foto
grafie vanaf 1860 (Zwolle etc.: Waanders 
etc., 2002); Anneke Smelik, Zwemmen 

James Elkins, Visual Studies. A Skeptikal 
Introduction (New York etc.: Routledge, 
2003). 
4 Zie bijvoorbeeld Nils-Arvid Bringeus, 

Bildlore. Studiet av folkliga bildbudskap 
(Stockholm: Gidlunds, 1981); Wolfgang 
Bruckner, Bildnis und Brauch. Studien zur 
Bildfunktion der Effigies (Berlijn: Erich 
Schmidt Verlag, 1966); Helge Gerndt, 
Mit Bildern leben. Die Visualisierung der 
Wissensgesellschaft in volkskundlich-
kulturwissenschaftlicher Perspektive', 
Schweizerisches Archiv fOr Volkskunde 
100 (2004) 173-203; Walter Hartinger, 
Volkskundlicher Umgang mit Bildquellen', 
in: Silke Gottsch & Albrecht Lehmann 
(hg.), Methoden der Volkskunde. Positio
nen, Quel/en, Arbeitsweisen der Europiii
sche Ethnologie (Berlijn: Dietrich Remer 
Verlag, 2001) 79-98; Silke Meyer, Die Iko
nographie der Nation: Nationalstereotype 
in der englischen Druckgraphik des 18. 
Jahrhunderts (Munster: Waxmann, 2003). 
5 Interne notitie Onderzoeksgroep 

Nederlandse Etnologie (Amsterdam: 
Meertens Instituut, 5 februari 2003). 
6 Zie bijvoorbeeld Kendall L. Walton, 

Mimesis as Make-Believe. On the Founda
tions of the Representational Arts (Cam
bridge etc.: Harvard University Press, 
1990). 
7 Zie bijvoorbeeld W.J.T. Mitchell, 

Iconology. Image, Text, Ideology (Chicago 
etc.: The University of Chicago Press, 
1986). 

in het asfalt. Het behagen in de visuele 
cultuur (Nijmegen: Katholieke Universi
teit Nijmegen, 2003); Jeroen Stumpel, 8 Zie bijvoorbeeld Byron Reeves & 

Clifford Nass, The Media Equation. How 
People Treat Computers, Televisions, and 

'l New Media Like Real People and Places 

Iconotine en andere genotmiddelen. Over 
de grondslagen van een beeldkunde 
(Utrecht: Faculteit der Letteren, 1993). 
Voor een internationaal overzicht van 
het visuele cultuur-veld zie bijvoorbeeld 

(Cambridge: Cambridge University Press, 
1996). 

9 Zie bijvoorbeeld Jay David Bolter & 
Richard Grusin, Remediation. Understan
ding New Media (Cambridge etc.: MIT 
Press, 1999). 
10 Zie bijvoorbeeld Norman Bryson, 
'Semiology and Visual Interpretation', in: 
Norman Bryson, Michael Ann Holly & 
Keith Moxey (eds.), Visual Theory. Pain
ting and Interpretation (Cambridge: Polity 
Press, 1991) 61-71. 
11 Zie bijvoorbeeld Noordegraaf, Stra
tegies of Display; Eilean Hooper-Green
hill, Museums and the Interpretation of 
Visual Culture (Londen etc.: Routledge, 
2001). 
12 Zie bijvoorbeeld Caroline Knowles 
& Paul Sweetman, Picturing the Social 
Landscape. Visual Methods and the Soci
ologicallmagination (Londen etc.: Rout
ledge, 2004). 
13 Zie bijvoorbeeld Peter Burke, Eye
witnessing. The Uses of Images as Histo
rical Evidence (Ithaca: Cornell University 
Press, 2001). 
14 Zo werd er aandacht gevraagd voor 
driedimensionale representatie op de 
Objects in/and Visual Culture Conference 
(State College: PennState University, 19 
en 20 maart 2004). 
15 W.J.T. Mitchell, 'Showing Seeing. 
A Critique of Visual Culture', Journal of 
Visual Culture 1 (2002) 165-181. 
16 Nicholas Mirzoeff, An Introduction 
to Visual Culture (London etc.: Routledge 
1999); idem, 'The Subject of Visual Cul
ture', in: Nicholas Mirzoeff (ed.), The 
Visual Culture Reader (London etc.: Rout
ledge, 2002 [1998]) 8 (second edition). 
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meest invloedrijke mensen in de wereld. NOVA, 20 
april 2005. 

Zowel binnen de Amerikaanse etnologie (die 
bekend staat als folklmy slut/in) als de culturele 
antropologie bestaat er al langer interesse in 
objecten die binnen de geesteswetenschappen 
als 'visuele cultuur' worden gecategoriseerd. 
Binnen de culturele antropologie gebeurt dat 
vooral onder de noemer 'antropologie van de 
kunst'. 17 Het gaat hierbij met name om onder
zoek naar beeldende kunsten van de 'geogra
fische ander', terwijl binnen de Amerikaanse 
folklore ftudief tevens systematisch onderzoek 
wordt gedaan naar de zogenaamde folk arts 
binnen de eigen samenleving. 18 Zowel voor 
de Amerikaanse folklore studies als de cultu-
rele antropologie geldt echter dat zij, tot op 
heden, het 'visuele cultuur-debat' binnen de 
geesteswetenschappen grotendeels aan zich 
voorbij laten gaan. Van een kruisbestuiving is er 
daarom nog nauwelijks sprake. Anders is dit in 
de Europese etnologie, die van oudsher meer 
multidisciplinair functioneert en waar de inte
resse in 'visuele cultuur' onder invloed van het 
gl"Csteswetenschappelijke debat toeneemt. 19 

Bedd als bron 
III het geesteswetenschappelijke 'visuele cul-
111111 deh:H', zoals zich dat momenteel in Neder
I:i lid :1 (spedt, gaat het, op een meta-niveau, om 
.I,' 11:1:11( or I'isllelc representatie op zichzelf als 
<III' I<- I II'nl' 1':111 st lid ie ll10et worden gezien, of 
d.11 II<'I 1'.:1:11 "III IWI gchillik van beeldmateriaal 
.d·. '.'" I.I.d ,", Idllllllhi.<;(Oliscile hron. Het ligt 
,J.lliI'li \'"'' .I, 11.111<1 d:11 :1:llIh:lllgCIS v:ln het 
, ,I I. \'" '111.11111 IIJL I, \ 111<1<-11 /.ijll hilllll'll de 

van oudsher beeldgeorienteerde disciplines, 
kunstgeschiedenis, film- en televiewetensch:11' 
pen en (nieuwe) mediastudies. Binnen de s()ci 
ologie, culturele antropologie, cultural stut/icy l'll 
de historische wetenschappen zijn onderzoe
kers daarentegen eerder geneigd om het becld 
als bron te gebruiken, dat wil zeggen te bestll 
deren als symptoom van culturele ontwikke
lingen of sociale verhoudingen tussen mensell. 
Zo kan bijvoorbeeld diachroon onderzoek naal 
familiefotoalbums een beeld geven van ver
anderde familierelaties. De uiteindelijke inte
resse betreft dan familierelaties en niet zozeel 
t~lmiliefotografie, die hier dus louter als middel 
worth gebruikt. Wanneer 'visuele cultuur' als 
etnologisch onderzoeksveld wordt ingezet, is 
het goed om dit verschil te onderkennen, omdat 
onderzoek naar visuele cultuur qua visuele cul
tuur gedeeltelijk om een andere expertise en 
theoretische kaders vraagt dan het instrumenta
liseren van visuele cultuur als cultuurhistorische 
bron. Daarnaast valt, me de gezien de ancienni
teit van een discipline als kunstgeschiedenis, te 
verwachten, dat onderzoek naar 'visuele cultuur 
qua visuele cultuur' gemakkelijker een duur
zame academische niche zal innemen dan 'beeld 
als bron'. Degene die, met het oog op familie
relaties, g6nteresseerd is in familiefotoalbums, 
stapt na voltooiing van het onderzoek, bijvoor
beeld over naar het onderwerp van mens-dier 
relaties en gaat daarvoor het gedrag van mens en 
in dierentuinen observeren. Een vanuit het 
beeld g6nteresseerde onderzoeker stapt daar
entegen veel sneller van familiefotoalbums over 
naar computerspelletjes, krantenfoto's of spot
prenten en blijft daarmee in een visueel repre
sentationeel domein. Van 'beeld als bron' mag 
dus eerder worden verwacht dat het geleidelijk 
een belangrijke methodologische status zal 
verwerven naast tekstueel bronnenonderzoek 
en empirisch veldwerk, dan dat het op zich
zelf voldoende is om er een interdiscipline of 
onderzoeksveld op te baseren. Dat neemt niet 
weg dat de twee vormen van 'visuele cultuur' 
- namelijk fundamenteel beeldonderzoek en 
'beeld als bron' - in elkaars verlengde kunnen 
opereren en elkaar wederzijds b6nvloeden. Zo 
wordt de methodologische instrumentalisering 
van beeldmateriaal, waarin beeldinterpretatie 
een belangrijke rol speelt, voor een aanzien-
lijk deel gelnformeerd door inzichten, die 
voortvloeien uit fundamenteel onderzoek naar 
beeldproductie, beeldperceptie, beeldtraditie en 
beeldreceptie. 

Visuele cultuur als etnologisch 
onderzoeksveld 

De vraag is nu waar de Nederlandse etnologie 
zich binnen het dynamische en veelzijdige 
'visuele cultuur-debat' op zou kunnen en moe
ten richten. Als de etnologie 'visuele cultuur' 
zou willen opvatten als 'beeld als bron' dan zijn 
de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. In het 
lopende etnologische feestonderzoek in Neder
land wordt beeldmateriaal door John Helsloot 
bijvoorbeeld al ingezet om het ontstaan van 
bepaalde feestrepertoires te onderzoeken. Zo 
bestudeert hij het ontstaan van Zwarte Piet aan 
de hand van negentiende-eeuwse prenten. 20 

Wanneer 'beeld als bron' onder de noemer 
'visuele cultuur' binnen de etnologie zou wor
den g6nstitutionaliseerd, zou bijvoorbeeld 
de Zwarte Piet-iconografie diachroon kunnen 
worden onderzocht, met aandacht voor vorm
en betekenisverandering in relatie tot proces
sen van toe-eigening en etnisering binnen de 
samenleving. Op die manier kan inzicht worden 
verkregen in de veranderde en soms omstreden 
rol van Zwarte Piet in het hedendaagse sinter
klaasfeest. Maar er zijn nog meer etnologen die 
de onderzoekswaarde van het beeld als cultuur
historische bron herkennen. Zo bestudeerde 
Herman Roodenburg enkele jaren geleden ver
beelding van nationale cultuur in schilderkunst, 

toerisme, volkskunde en schedelmeterij. In 
een recent uitgekomen boek richtte hij zich op 
lichamelijkheid aan de hand van schilderijen en 
ander bronnenmateriaal. 21 Gerard Rooijakkers 
schreef in de jaren 1990 over de bestudering 
volkskunst als een vorm van cultuurdiagnose 22 

en over de foto als historische bron. 23 Met 
Arie van den Berg beschreef hij - bij een col
lectie zestiende-eeuwse representaties van 
'Niemand' - processen van verbeelding, die 
hij opvatte als sleutels tot gedifferentieerde 
circuits van betekenisgeving. 24 Met Cor van 
der Heijden bestudeerde hij een negentiende
eeuwse fotocollectie om inzicht te krijgen in de 
cultuurgeschiedenis van de Kempen. 25 Recent 
publiceerde Albert van der Zeijden een metho
dologisch cahier over het gebruik van de foto
grafie als historische bron. 26 Ik kan het rijtje 
van Nederlandse etnologen nog verder afgaan, 
maar deze voorbeelden zijn voldoende om 
aan te tonen dat het beeld allang tot het vaste 
bronnenarsenaal van de Nederlandse etnologen 
is gaan behoren. Desondanks Ie eft die behoefte 
om 'visuele cultuur' duidelijker als onderzoeks
veld te markeren, wat duidt op een interesse om 
'visuele cultuur' niet louter als methodologische 
aanvulling in te zetten, maar als onderwerp van 
studie op zich. Dat zou betekenen dat 'visuele 
representatie qua visuele representatie' duide-

17 Zie bijvoorbeeld Robert Layton, 
The Anthropology of Art (Cambridge 
etc.: Cambridge University Press, 1981) 
(second edition). Daarnaast bestaat de 
'visuele antropologie'. Deze term wordt 
meestal, maar niet uitsluitend, gebruikt 
voor het vervaardigen van antropologi
sche films en fotoreportages. Zie bijvoor
beeld Jay Ruby, 'Visual Anthropology', 
in: David Levinson en Melvin Ember (eds.), 
Encyclopedia of Cultural Anthropology 
Volume 4 (New York: Henry Holt and 
Company, 1996) 1345-1351. 

querque. Het AFS-jaarcongres (2003) en 
de Amerikaanse Etnologie', Volkskunde 
105 (2004) 91-100. 

24 Gerard Rooijakkers & Arie van den 
Berg, 'Niemand en de boodschap van 
de dingen. Europese "volksprenten" als 
cultureel medium in de vroegmoderne 
tijd', in: Henk Kleijer, Ad Knotter & Frank 
van Vree (red.), Tekens en Teksten. Cul
tuur, communicatie en maatschappelijke 
veranderingen vanaf de late middeleeu
wen (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 1992) 29-44. 

18 Zie bijvoorbeeld Simon J. Bronner, 
The Carver's Art. Crafting Meaning from 
Wood (Lexington: University of Kentucky 
Press 1996); Henry Glassie, 'Folk Art', in: 
Richard M. Dorson (ed.), Folklore and 
Folklife. An Introduction (Chicago etc.: 
The University of Chicago Press, 1972) 
253-280; John Michael Vlach & Simon J. 
Bronner (eds.), Folk Art and Art Worlds 
(Logan: Utah State University Press, 1992 
[1986)). 
19 Vgl. Peter Jan Margry & Marjolein 
Efting Dijkstra, 'Enchantment in Albu-

20 John Helsloot, 'Sint-Niklaas onttrekt 
zich niet', lezing gepresenteerd op het 
symposium Paashaas en Co. in Neder
land. Alledaagse mythologie en feestcul
tuur, (Amsterdam: Meertens Instituut, 10 
december 2004). 
21 Herman Roodenburg, 'Making an 
Island in Time. Dutch Folklore Studies, 
Painting, Tourism, and Craniome-
try around 1900', Journal of Folklore 
Research 39 (2002) 173-199; idem, The 
Eloquence of the Body. Perspectives on 
Gesture in the Dutch Republic (Zwolle: 
Waanders, 2004). 
22 Gerard Rooijakkers, 'De tot vorm 
gekomen persoonlijkheid van het volk. 
Volkskunst als cultuurdiagnose', Volks
kundig Bulletin 23 (1997) 89-105. 
23 Gerard Rooijakkers, 'De foto als 
histo'rische bron', in: Mattie Boom & 
Ronald Gans (red.), Omgaan met fotogra
fisch erfgoed (Amsterdam: Rijksmuseum, 
1996) 27-35. 

25 Cor van der Heijden & Gerard Rooij
akkers, Kempische boeren en Vlaamse 
vissers. Kunstenaars en volkscultuur 
omstreeks 1885. Victor de Buck en 
Joseph Gindra (Eindhoven: Kempen 
Uitgevers, 1993). 
26 Albert van der Zeijden, Visuele cul
tuur. Fotografie als historische bron en 
als medium voor etnologisch onderzoek 
(Utrecht: Nederlands Centrum voor Volks
cultuur, 2004). 
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Zowel binnen de Amerikaanse etnologie (die 
bekend staat als folklore studies) als de culturele 
antropologie bestaat er allanger interesse in 
objecten die binnen de geesteswetenschappen 
als 'visuele cultuur' worden gecategoriseerd. 
Binnen de culture Ie antropologie gebeurt dat 
vooral onder de noemer 'antropologie van de 
kunst'. 17 Het gaat hierbij met name om onder
zoek naar be elden de kunsten van de 'geogra
fische ander', terwijl binnen de Amerikaanse 
folklore studies tevens systematisch onderzoek 
wordt gedaan naar de zogenaamde folk arts 
binnen de eigen samenleving. 18 Zowel voor 
de Amerikaanse folklore studies als de cultu-
rele antropologie geldt echter dat zij, tot op 
heden, het 'visuele cultuur-debat' binnen de 
geesteswetenschappen grotendeels aan zich 
voorbij laten gaan. Van een kruisbestuiving is er 
daarom nog nauwelijks sprake. Anders is dit in 
de Europese etnologie, die van oudsher meer 
multidisciplinair functioneert en waar de inte
resse in 'visuele cultuur' onder invloed van het 
geesteswetenschappelijke debat toeneemt. 19 

Beeld als bron 
In het geesteswetenschappelijke 'visuele cul
tuur-debat', zoals zich dat momenteel in Neder
land afspeelt, gaat het, op een meta-niveau, om 
de vraag of visuele representatie op zichzelf als 
onderwerp van studie moet worden gezien, of 
dat het gaat om het gebruik van beeldmateriaal 
als sociaal- of cultuurhistorische bron. Het ligt 
daarbij voor de hand dat aanhangers van het 
ccrstc voornamelijk te vinden zijn binnen de 

1':111 (II Ids hn I H'ddgcoril:ntl'Cr<lc disciplines, 
ktlllslgl'schicdcllis, fillll- cn tdeviewetenschap
PCII Cll (lIicllWC) mediastudies. Binnen de soci
ologic, culturele antropologie, cultural studies en 
de historische wetenschappen zijn onderzoe
kers daarentegen eerder geneigd om het beeld 
als bron te gebruiken, dat wil zeggen te bestu
deren als symptoom van culturele ontwikke
lingen of sociale verhoudingen tussen mensen. 
Zo kan bijvoorbeeld diachroon onderzoek naar 
familiefotoalbums een beeld geven van ver
anderde familierelaties. De uiteindelijke inte
resse betreft dan familierelaties en niet zozeer 
familiefotografie, die hier dus louter als middel 
wordt gebruikt. Wanneer 'visuele cultuur' als 
etnologisch onderzoeksveld wordt ingezet, is 
het goed om dit verschil te onderkennen, omdat 
onderzoek naar visuele cultuur qua visuele cul
tuur gedeeltelijk om een andere expertise en 
theoretische kaders vraagt dan het instrumenta
liseren van visuele cultuur als cultuurhistorische 
bron. Daarnaast va It, mede gezien de ancienni
teit van een discipline als kunstgeschiedenis, te 
verwachten, dat onderzoek naar 'visuele cultuur 
qua visuele cultuur' gemakkelijker een duur
zame academische niche zal innemen dan 'beeld 
als bron'. Degene die, met het oog op familie
relaties, ge'interesseerd is in familiefotoalbums, 
stapt na voltooiing van het onderzoek, bijvoor
beeld over naar het onderwerp van mens-dier 
relaties en gaat daarvoor het gedrag van mensen 
in dierentuinen observeren. Een vanuit het 
beeld ge'interesseerde onderzoeker stapt daar
entegen veel sneller van familiefotoalbums over 
naar computerspelletjes, krantenfoto's of spot
prenten en blijft daarmee in een visueel repre
sentationeel domein. Van 'beeld als bron' mag 
dus eerder worden verwacht dat het geleidelijk 
een belangrijke methodologische status zal 
verwerven naast tekstueel bronnenonderzoek 
en empirisch veldwerk, dan dat het op zich
zelf voldoende is om er een interdiscipline of 
onderzoeksveld op te baseren. Dat neemt niet 
weg dat de twee vormen van 'visuele cultuur' 
- namelijk fundamenteel beeldonderzoek en 
'beeld als bron' - in elkaars verlengde kunnen 
opereren en elkaar wederzijds be'invloeden. Zo 
wordt de methodologische instrumentalisering 
van beeldmateriaal, waarin beeldinterpretatie 
een belangrijke rol speelt, voor een aanzien
lijk deel ge'informeerd door inzichten, die 
voortvloeien uit fundamenteel onderzoek naar 
beeldproductie, beeldperceptie, beeldtraditie en 
beeldreceptie. 
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Visuele cultuur als etnologisch 
onderzoeksveld 

De vraag is nu waar de Nederlandse etnologie 
zich binnen het dynamische en veelzijdige 
'visuele cultuur-debat' op zou kunnen en moe
ten richten. Als de etnologie 'visuele cultuur' 
zou willen opvatten als 'beeld als bron' dan zijn 
de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. In het 
lopende etnologische feestonderzoek in Neder
land wordt beeldmateriaal door John Helsloot 
bijvoorbeeld al ingezet om het ontstaan van 
bepaalde feestrepertoires te onderzoeken. Zo 
bestudeert hij het ontstaan van Zwarte Piet aan 
de hand van negentiende-eeuwse prenten. 20 

Wanneer 'beeld als bron' onder de noemer 
'visuele cultuur' binnen de etnologie zou wor
den ge'institutionaliseerd, zou bijvoorbeeld 
de Zwarte Piet-iconografie diachroon kunnen 
worden onderzocht, met aandacht voor vorm
en betekenisverandering in relatie tot proces
sen van toe-eigening en etnisering binnen de 
samenleving. Op die manier kan inzicht worden 
verkregen in de veranderde en soms omstreden 
rol van Zwarte Piet in het hedendaagse sinter
klaasfeest. Maar er zijn nog meer etnologen die 
de onderzoekswaarde van het beeld als cultuur
historische bron herkennen. Zo bestudeerde 
Herman Roodenburg enkele jaren geleden ver
beelding van nation ale cultuur in schilderkunst, 

toerisme, volkskunde en schedelmeterij. In 
een recent uitgekomen boek richtte hij zich op 
lichamelijkheid aan de hand van schilderijen en 
ander bronnenmateriaal. 21 Gerard Rooijakkers 
schreef in de jaren 1990 over de bestudering 
volkskunst als een vorm van cultuurdiagnose 22 

en over de foto als historische bron. 23 Met 
Arie van den Berg beschreef hij - bij een col
lectie zestiende-eeuwse representaties van 
'Niemand' - processen van verbeelding, die 
hij opvatte als sleutels tot gedifferentieerde 
circuits van betekenisgeving. 24 Met Cor van 
der Heijden bestudeerde hij een negentiende
eeuwse fotocollectie om inzicht te krijgen in de 
cultuurgeschiedenis van de Kempen. 25 Recent 
publiceerde Albert van der Zeijden een metho
dologisch cahier over het gebruik van de foto
grafie als historische bron. 26 Ik kan het rijtje 
van Nederlandse etnologen nog verder afgaan, 
maar deze voorbeelden zijn voldoende om 
aan te tonen dat het beeld allang tot het vaste 
bronnenarsenaal van de Nederlandse etnologen 
is gaan behoren. Desondanks leeft die behoefte 
om 'visuele cultuur' duidelijker als onderzoeks
veld te markeren, wat duidt op een interesse om 
'visuele cultuur' niet louter als methodologische 
aanvulling in te zetten, maar als onderwerp van 
studie op zich. Dat zou betekenen dat 'visuele 
representatie qua visuele representatie' duide-

17 Zie bijvoorbeeld Robert Layton, 
The Anthropology of Art (Cambridge 
etc.: Cambridge University Press, 1981) 
(second edition). Daarnaast bestaat de 
'visuele antropologie'. Deze term wordt 
meestal, maar niet uitsluitend, gebruikt 
voor het vervaardigen van antropologi
sche films en fotoreportages. Zie bijvoor
beeld Jay Ruby, 'Visual Anthropology', 
in: David Levinson en Melvin Ember (eds.), 
Encyclopedia of Cultural Anthropology 
Volume 4 (New York: Henry Holt and 
Company, 1996) 1345-1351. 

querque. Het AFS-jaarcongres (2003) en 
de Amerikaanse Etnologie', Volkskunde 
105 (2004) 91-100. 

24 Gerard Rooijakkers & Arie van den 
Berg, 'Niemand en de boodschap van 
de dingen. Europese "volksprenten" als 
cultureel medium in de vroegmoderne 
tijd', in: Henk Kleijer, Ad Knotter & Frank 
van Vree (red.), Tekens en Teksten. Cul
tuur, communicatie en maatschappelijke 
veranderingen vanaf de late middeleeu
wen (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 1992) 29-44. 

18 Zie bijvoorbeeld Simon J. Bronner, 
The Carver's Art. Crafting Meaning from 
Wood (Lexington: University of Kentucky 
Press 1996); Henry Glassie, 'Folk Art', in: 
Richard M. Dorson (ed.), Folklore and 
Folklife. An Introduction (Chicago etc.: 
The University of Chicago Press, 1972) 
253-280; John Michael Vlach & Simon J. 
Bronner (eds.), Folk Art and Art Worlds 
(Logan: Utah State University Press, 1992 
[1986]). 
19 Vgl. Peter Jan Margry & Marjolein 
Efting Dijkstra, 'Enchantment in Albu-

20 John Helsloot, 'Sint-Niklaas onttrekt 
zich niet', lezing gepresenteerd op het 
symposium Paashaas en Co. in Neder
land. Alledaagse mythologie en feestcul
tuur, (Amsterdam: Meertens Instituut, 10 
december 2004). 
21 Herman Roodenburg, 'Making an 
Island in Time. Dutch Folklore Studies, 
Painting, Tourism, and Craniome-
try around 1900', Journal of Folklore 
Research 39 (2002) 173-199; idem, The 
Eloquence of the Body. Perspectives on 
Gesture in the Dutch Republic (Zwolle: 
Waanders, 2004). 
22 Gerard Rooijakkers, 'De tot vorm 
gekomen persoonlijkheid van het volk. 
Volkskunst als cultuurdiagnose', Volks
kundig Bulletin 23 (1997) 89-105. 
23 Gerard Rooijakkers, 'De foto als 
histo'rische bron', in: Mattie Boom & 
Ronald Gans (red.), Omgaan met fotogra
fisch erfgoed (Amsterdam: Rijksmuseum, 
1996) 27-35. 

25 Cor van der Heijden & Gerard Rooij
akkers, Kempische boeren en Vlaamse 
vissers. Kunstenaars en volkscultuur 
omstreeks 1885. Victor de Buck en 
Joseph Gindra (Eindhoven: Kempen 
Uitgevers, 1993). 
26 Albert van der Zeijden, Visuele cul
tuur. Fotografie als historische bron en 
als medium voor etnologisch onderzoek 
(Utrecht: Nederlands Centrum voor Volks
cultuur, 2004). 
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lr) kel 111 het etnologlsche onder zoeksvlzlel zou 
mocten komen, opdat die m de tla(hnoncle 
canon - onder de noemel 'visuele cUltuUl' 
- een plaats kan mnemen n,tast 'Ol,lle CUltlllll', 
'mateIlclc cultuur', 'feestcultllur' en 'I ehgleuzc 
cultullr' 

Visuele representatie centraal 
Als de ctnologle 'vIsuele cultuul' ga,lt opvat
ten .lIs onder zoek naal visuelc I epr csentatIc, 
dan moeten we opmeuw de VI ,lag stcllen welke 
thema's II1teressant ZI)n Ook hlci zl)n dat er 
een heel Mntal VanUlt het veel gehoO! dc Idee 
dat beelden steeds meCI cms !even gaan belIl
vloeden, zou de etnologrc zlch, bl)voO! beeld, 
meel algemecn kunnen nchten op de mamer 
waarop beelden yO! m- en betekems geven ,tan 
het dagell)ks leven Etnologen zouden meer 
speCln.ek kunnen kr)ken welke 101 beelden spe
len b111nen I eltgle en feest, ,11 dan met afgezet 

tegen de speClfieke 101 van WOOl den, vcrlulen 
en amcomsche ob)ectcn 21) zouden zICh meel 
theOlettsch kunnen llchten op de onder schel
den tLlssen vlsuele cultuUl en matenele cultuur 
of vlsuele cUltUUl en orale cultuur 27 In navol
gmg van met n,lme de Amellbanse folklore 

J tlldteJ, zouden Zl) ondel zoek kunnen doen 
naal de cultur ele pr aXIs waar bmnen (volks-) 
kunst WOl at gemaakt 28 De specuhsten ondel 
hen 111 verhaal- en vel telcultuur zouden zlch 
op vIsuele naIl atlvltelt kunnen tocussen, cn 
1 hen Meder heeft hlel mder daad ,11 een begm 
mee gcmaakt. 29 BeeldgeI1I evOl mmg, zoals de 
opkomst van meuwsfotogufie of vabntIefoto
glan.c, zou bestudeeld kunnen WOlden tegcn de 
achterglOnd van maatschappeh)ke verandenngen 
en de ontwlkkelmg van meuwe media Hoewel 
dlt allemaal belangll)ke en 111tel essante VI agen 
Zl)n, waarvan Ik hoop dat ze de komcnde )<lIcn 
m de Nedellandse etnologle aandacht kr I)gen, 
dr111gt zich vanUlt de maatscll.lppl) momenteel 
echter een kwestle op, die dc etnologle welhcht 
met VOOlI ang zou moeten behandelcn en dIe 
,lls ovcr koepelende focus zou kllnnen functl
oneren. Het betreft de !Ol V,1l1 het beeld 1I1 de 
constr uctIe, de ontwlkkchng cn de negotlatle 
van Nederlandsc Identltclt. 

Beeld en Nederlandse identiteit 
SlIlds de 111tel nanonalc vel bl)stellng ovel de 
aanslagen op hct WOIld It ade Center m New 
YOI k en de nattona!e verslagenheld over de 
mOOlden op Plm FOI tuyn cn rheo van Gogh 
enerzl)ds, plus de UNESCO 30_gel elateer de 

dlscussles over dc beschcl mmg van cultLll eel 
el fgocd andel zl)ds, staan de Nedcrlandse media 
bol van de debatten ovel NedeIL1l1dse IdentlteIt. 
Deze vmdcn plaats 111 de volgende, ondcrl111g 
samenhangende contexten' het doO! premIer 

27 Vgl Gerard RoolJakkers, 'Beeldlore 

tussen oralitelt en verschnftellJklI1g Een 

( lIllurele dneeenheid 111 de vroegmo 

d('111(, Nederlanden', 111 Theo BlJvoet e a 

(I('d) Rlarleren m andermans hoofd 

(iv"1 "'/{'/S en leescultuur (NIJmegen 
·.tJN 1,)%) 126 163 

eeuwse prenten zle Ane van den Berg & 
Gerard RoolJakkers, 'Een prentenmaker 

zander pers De houtsneden van Phlllp

pus J Lecuyer te Uden en's Hertogen 

bosch, 1772-177 4', Volkskundlg Bul/etm 

16 (1990) 254-309 Voor een pleldool 

splegeltje aan de wand Over sprookjes, 

broodje aap en andere volksverhalen 

(Utrecht Nederlands Centrum voor Volks 

cultuur, 2004) 41 48 

30 ConventIOn for the Safeguardmg of 

the Intangible Cultural Hentage (PanJs 

UNESCO, 17 oktober 2003) 

2U I),' I\lll( Ilkdclnse folklonsten nchten 

" II 111,,1 " 111)( O[l l'lqentl)dse folk art 
\/11'" """ N, dt 11.11)(15(' ctnologlsche case 

Itlll,p "1'1"" lit hlt·d V.1Il d( httlende 

voor meer etnologlsche aandacht voor 

kunst In Nederland zle Maqoleln Eftlng 

DIJkstra, 'Open kunst Naar een Neder 

lands museum voor volkskunst7 ', Levend 

Erfgoed 2 (2005) 14-20 

29 Theo Meder, 'De ventlelfunctle van 

het moderne volksverhaal', 111 OliVier 

Rleter & Ineke Strouken (red ), Splegeltje 

Unrlever klest nleuw Zeeuws melsJe In 

het kader van de geplande henntroductle 

van het margannemerk 

http Ilwww zeeuwsmelsJe nl 
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Oud-premier Wim Kok in het Amsterdamse atelier 
van Urban Larsson, NRC Handelsblad, 5 februari 
2002. Fotograaf: Albert Roosenburg. 

Balkenende aangevoerde 'normen- en waar
dendebat'; het door minister Verdonk op gang 
gebrachte 'inburgerings- en integratiedebat'; 
het door de politica Hirsi Ali bevochte 'mos
lima-emancipatiedcbat'; 31 het door de politicus 
Marijnissen aangezwengelde 'nationaal-histo
risch-museum-debat'; 32 het door historici als 
Pict de Rooy gedomineerde 'historische-canon
debat'; 33 het door etnologen en cultureel antro
pologen opgepakte 'cultureel-erfgoed-debat' 34 
en het door televisie-entertainment gestuurde 
'grootste-Nederlander-debat'.35 Een aantal van 
dezc debatten wordt voor een belangrijk deel 
gemedieerd door visuele media - denk aan de 
film Submission, die Hirsi Ali vorig jaar maakte 
met Van Gogh,36 of de televisiebeelden van de 
imam die de hand weigerde te schuddcn van 
de vrouwelijke minister Verdonk. 37 De vraag 
is wat voor invloed deze beelden hebben op 
de manier waarop autochtonc cn allochtone 
Nederlanders over elkaar denken en op wijze 
waarop men vanuit het buitenland tegen de 
Nederlandse multiculturele samenleving aan
kijkt. Onderzoek naar de relatie tussen beeld 
en identiteit reikt echter nog verder. Immers, 
niet aIleen van dit soort actuele en veelbespro
ken beelden mag verwacht worden dat zij een 
rol spelen in de constructie van Nederlandse 
identiteit. Juist ook van aIledaagse, schijnbaar 
vanzelfsprekende en jarenlang ingesleten beel
den is het aannemelijk dat zij mee bepalen hoe 
groepen mens en over zichzelf en over andere 
groepen denken. 

Beeld en identiteitsconstructie 
De veronderstelling, dat beelden een belang
rijke rol spelen in identiteitsconstructie, is 
gebaseerd op het feit dat visuele representaties, 

zoals reclames, krantenfoto's en karikaturen, 
voor een deel de fysieke werkelijkheid afbeel
den, maar daar, middels diverse visuele conven
ties, ook voor een deel van afwijken. Zowel in 
de gelijkende als niet-gelijkende aspecten zit 
bewuste of onbewuste informatie over de gere
presenteerde werkelijkheid en een specifieke 
visie daarop. Dus op grond van 'wat' er in een 
afbeelding is te zien en 'hoe' dit is afgebeeld, 
laten beschouwers zich informeren over de 
afgebeelde situatie en zo mogelijk ook over 
de manier waarop er over die situatie gedacht 
kan worden. Op basis daarvan kunnen mensen 
zich opinies over de wereld vormen. Echter, 
voor een deel - wat Gombrich de beholder's 
share noemde - wordt de interpretatie van wat 
iemand in een afbeelding ziet, bepaald door 
iemands eerdere, cultuurspecifieke ervaringen 
in het leven. 38 Dat neemt niet weg dat er een, 
laten we zeggen, image's share kan zijn in de 
opinies en gedachten, die mensen zich vormen. 
Het is aannemelijk dat dat ook geldt voor de 
manier waarop mensen over hun eigen identi
teit en die van anderen denken. 

De vraag is hoe groot en van welke aard 
de invloed van visuele representatie op identi
teitsconstructie nu precies is en middels welke 
aspecten van het beeld - formele, semantische 
en/of contextuele - die invloed wordt uitge
oefend. Dit is niet aIleen representatietheo
retisch interessant, maar ook maatschappelijk 
en etnologisch relevant. Hoe be1nvloeden de 
in december piekende beelden van sinterklaas 
en zijn veelbesproken Zwarte Pieten het zelf
beeld van Nederlanders? Heeft de bekende 
boterreclame van 'Zeeuws Meisje', die allang 
niet meer op televisie te zien is, het beeld van 
de Zeeuwse Nederlanders gevoed of gekari
katuriseerd~39 Hoe gaat men in Spanje tegen 
Nederland aankijken, nu er stadsbussen rijden 
met reclame voor goedkope vliegtickets naar 
Amsterdam, waarop groot het symbool van het 
wietblaadje prijkt?40 Welke beelden worden als 
'typisch Nederlands' ervaren? Hoe be'invloeden 
de toeristisch ingezette - en vol gens sommige 
Nederlanders kneuterige en oubollige - sym
bolen van tulp, molen en klomp nu eigenlijk het 
beeld dat men in het buitenland van Nederland 
heeft? Welke van de zogenaamd typisch Hol
landse symbolen vinden we terug bij allochtone 
Nederlanders en waar duidt die verschijning 
op? Voor welke beelden generen Nederlan
ders zich en met welke beelden willen zij zich 
juist associeren? Hoe proberen Nederlandse 

premiers hun image te managen en hoe ziet 'de 
Nederlandse burger' hen graag gerepresen
teerd op foto's en op televisie? Is er zoiets als 
'typisch N ederlandse beeldende kunst' en waar 
zit dat Nederlandse dan precies in?41 Welke rol 
speelt beeldende kunst binnen 'de Nederlandse 
identiteit', gegeven het feit dat de schilders 
Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh op 
de negende en tiende plaats in de 'grootste 
Nederlander verkiezing' zijn geeindigd? In het 
heterogene Nederland zullen de antwoorden 
op dit soort vragen waarschijnlijk verschillen 
per sociaal-culturele groep, omdat 'Nederlandse 
identiteit' geen eenduidig en vaststaand gegeven 
is, maar een sociaal-cultureel variabel en histo
risch veranderlijk construct. 

inbreng, vanuit de meer beeldgeorienteerde 
disciplines, noodzakelijk is. Die beeldkundige 
inbreng zou dan langzamerhand in de Neder
landse etnologie ge1ntegreerd en verder uitge
bouwd moeten worden. Net zoals er binnen de 
etnologische specialisatie van de 'orale cultuur' 
een jarenlange kennis en ervaring op het gebied 
van verhaal- en vertelcultuur is, zo zou er bin
nen de Nederlandse etnologie begonnen moe
ten worden met het verzamelen en opbouwen 
van systematische kennis over beeldproductie, 
beeldtradities, beeldgebruik en beeldreceptie in 
de culturele praktijk. Juist dan zal 'visuele cul
tuur' een eigen plek gaan innemen binnen de 
etnologische canon en groeit er een sterke basis 
voor het voorgestelde onderzoek naar de relatie 
tussen beeld en Nederlandse identiteit. 

Theoretische en 
maatschappelijke relevantie 

Bestudering van de relatie tussen beeld en 
'Nederlandse identiteit' raakt aan twee debat
ten: het interdisciplinaire visuele cultuur-debat 
en maatschappelijke identiteitsdebat. Het zou 
fundamenteel onderzoek naar de identeitscon
struerende vermogens van het visuele beeld 
betreffen, verknoopt met cultuurhistorisch 
onderzoek naar 'Nederlandse identiteit'. Dat 
betekent dat zowel een etnologische inbreng op 
het gebied van identiteit als een beeldkundige 

31 Voor een voorbeeld van hoe Hirsi 
Ali's emancipatiestrijd wordt toegeeigend 
voor de Nederlandse inburgeringspoli
tiek, zie Rene Moerland & Froukje San
ting, "'Ik zou nooit het strijdmiddel van 
een film kiezen". Rita Verdonk vindt dat 
de Nederlandse cultuur leidend moet 
zijn', NRC Handelsblad (17 december 
2004). 
32 Zie bijvoorbeeld het interview met 
Jan Marijnissen in Het Buitenhof (presen
tatie Paul Witteman, eindredactie Rob de 
Lange), uitgezonden door NPS, VARA en 
VPRO op 28 december 2003. 
33 Zie bijvoorbeeld Jan Bank & Piet de 
Rooy, 'Een canon van het Nederlands 
verleden', NRC Handelsblad (30 novem
ber 2004); Hans Bennis, Herman Rood
en burg en Peter Jan Margry, 'Lang leve 
de canon - maar niet te absoluut', NRC 
Handelsblad (26 januari 2005); het canon
debat tussen Peter van der Veer, Maarten 
Doorman en Piet de Rooy in Het Buiten
hof (presentatie Rob Trip, eindredactie 
Rob de Lange), uitgezonden door NPS, , 
VARA en VPRO op 30 januari 2005; Paul 

Scheffer, 'Ik wil een motie van treurnis 
indienen. Nederland lijdt aan een cultu
reel tekort', NRC Handelsblad (12 februari 
2005). 
34 Zie bijvoorbeeld Kees Epskamp en 
Peter Nas, 'UNESCO moet Sinterklaas 
redden', NRC Handelsblad (4 decem-
ber 2001); Peter Jan Margry, 'UNESCO 
bedreigt Sinterklaasfeest', NRC Handels
blad (6 december 2001). 
35 Zie de betreffende internetsite van 
de KRO, op http://www.degrootst eneder
lander.nl/start.php (bezocht op 30 augus
tus 2005). 
36 Submission (scenario Ayaan Hirsi 
Ali, regie Theo van Gogh) voor het eerst 
uitgezonden in het programma Zomer
gasten door de VPRO op 29 augustus 
2004. 
37 Onder andere te zien in NOVA (item 
redactie Marij Janssens en Jan van Loe
nen), uitgezonden door NPS, VARA en 
NOS op 22 november 2004. Onder andere 
afgebeeld bij 'Geen hand voor Verdonk' 
op de voorpagina van De Telegraaf(21 
november 2004). 

Postzegel uit 2001 van TPG Post met 
afbeelding van Vincent van Gogh. 
TPG Post. 

38 E.H. Gombrich, Art and Illusion. 
A Study in the Psychology of Pictorial 
Representation (Oxford: Phaidon Press, 
1991 [1960]). 
39 Dit jaar komt er waarschijnlijk weer 
een reclamecampagne voor het marga
rinemerk, maar binnen Unilever weet 
men nog niet of hierin weer een meisje in 
Zeeuwse klederdracht centraal zal staan . 
Zie 'Vergissing Unilever, Zeeuws Meisje 
blijft', NRC Handelsblad (8 februari 2005). 
40 NOS-Journaal van 20:00 uur (hoofd
redactie Hans Laroes) op 19 februari 
2005. 
41 Zie bijvoorbeeld Christopher Brown, 
The Dutchness of Dutch Art (Amsterdam: 
Faculty of Humanities, Universiteit van 
Amsterdam, 2002). Op pagina 121 stelt 
hij dat de studie van de schilderkunst uit 
de Nederlandse Gouden Eeuw dikwijls 
vraagt om een sociaal-historische of 
sociaal-antropologische in plaats van een 
conventioneel kunsthistorische benade
ring. 



Het mag duidelijk zijn dat het beeld al niet 
meer is weg te den ken uit de Nederlandse 
etnologie en dat het de komende jaren, in lijn 
met internationale ontwikkelingen, aIleen nog 
maar een belangrijkere plaats zal gaan inne
men binnen de discipline. Het belang van het 
beeld voor de etnologie zal in toenemende 
mate zijn gelegen in het feit dat beelden de 
fysieke wereld representeren, maar tegelijker
tijd een manier lijken te construeren, waarop 
mensen over de wereld en hun 1'01 daarin 
den ken. Beelden lijken specifieke identiteits
construerende en -negotierende vermogens te 
hczittcn, die langzamerhand steeds meer aan
d:lt'hl krijgcn binnen het internationale visuele 
Clilllllir-oll<ierzoek. 42 De etnologie kan hier, 
\:lllIlil h:l:lr .'ipccifickc ll1ethodologie en visies 
('I' 1<1('111 il(·il.'il lil'()ric, CTn vcrnicuwende 1'01 
III \('1 \ lill('11. 1{('('('lli 111:l:lklc' (;cT:lrd Rooijak-
1,('1', .1:1:11 ('('II I"Till III(T ill /,ijll k/,ing 'Durch 

Dilemma's. National Identities and Photo
graphy', gepresenteerd op een multidisciplinair 
fotografiesymposium. 43 Op een multidisci
plinaire visucle-cultuur-conferentie interpre
teerde Ad de .Tong negentiende-eeuwse jollitJ 
- kunstmatige nabootsingen van stadswijken 
en boerendorpjes in luxueuze tuinen en op 
wereldtentoonstellingen - als identiteitscon
struerende vormen van visuele cultuur. 44 Door 

op vakspecifieke en tegelijkertijd voor andere 
disciplines openstaande wijze te participeren in 
het interdisciplinaire visuele cultuur-debat, kan 
de etnologie eigen iconologische kennis gene
reren, die van groot belang kan zijn voor het 
maatschappelijke identiteitsdebat. 

Summary 
Visual Culture as Ethnological 
Research Concentration 
Image and Identity 

Over the last fifteen years 'visual culture' has 
come under analytic and reflexive scrutiny in 
many different academic disciplines, such as art 
history, cultural studies, sociology and media 
studies. This has lead to differential labelling of 
this new research interest and to different con
ceptions of what 'visual culture' is supposed to 
designate within academe. This paper concisely 
reviews the different branches of interest and 
zooms in on a possible niche that Dutch eth
nology could occupy within what is now often 
called the 'interdiscipline of visual culture'. 
Theoretical and societal considerations seem 
to point to ethnological research on the role of 
visual images in the construction and negotia
tion of Dutch identity. This paper advocates 
that this research not only contributes to the 
current 'identity debate' within Dutch society, 
but that it is also theoretically instructive with 
respect to the specific ways in which visual rep
resentations, such as photographs, paintings and 
television images, influence identity construc
tion, as it should address the question through 
which aspects - formal, semantic and/or con
textual - the identity constructing influence of 
images emanates. 
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Maeslantkering bij Hoek van Holland. 
Na de watersnoodramp in New Orleans 
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watersnoodramp in New Orleans), waarin 
de Deltawerken hoog scoren op de 'natio
nale trots'-Iadder. 
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