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Volkskunde in verandering 
Reflecties bij een disciplinaire status quo 

Het tijdschrift Volkskunde, ondertussen reeds vele jaargangen oud en achtereen
volgens gesierd met variërende ondertitels, heeft een verjongingskuur onder
gaan. Dat is goed, want wie ouder wordt, heeft vaak niet goed in de gaten dat 
de wereld om zich heen vernieuwt en verjongt, en als men daarin niet meegaat 
wordt aansluiting gemist met de vooruitgang. Net zoals voor de mens zelf zijn 
ook voor een tijdschrift uiterlijke veranderingen minder relevant dan de veelal 
grote aandacht die ze toebedeeld krijgen. Belangrijker is dat er een innerlijke 
(of inhoudelijke) openheid, vernieuwingsdrang en versatiliteit van geest blijft 
bestaan. Het is dan ook belangrijk dat boards en redacties daarover zelf naden
ken en gelijke tred houden met wetenschappelijke veranderingen voordat het 
medium zijn podiumfunctie verliest, lezers weglopen en uiteindelijk de stek
ker uit het project wordt getrokken. 

Hoewel Volkskunde in zijn eeuwlang bestaan wel enigszins is aangepast en ver
anderd, ademde het tot nu toe degelijkheid en een zekere eerbiedwaardigheid uit. 
Het lichtroze omslag gaf er een klassiek tintje aan, verwijzend naar de late negen
tiende eeuw toen het tijdschrift werd opgericht, net zoals de 'Franse' inhouds
opgave achterin. Ondanks zulke charmante archaïsmen was Volkskunde ook bij 
tijden vooruitstrevend door al vroeg ruimte te bieden aan functionele illustraties. 
Daarbij werd een zekere visuele terughoudendheid betracht teneinde te blijven 
focussen op de geschreven inhoud. Een belangrijke functie van een dergelijke be
wuste 'saaiheid' is dat het minder afleidt van wat het wetenschappelijk geschre
ven discours wil uitdrukken. De hedendaagse neiging tot grafische opleuking van 
wetenschappelijke tijdschriften is daarop in zichzelf een bedenkelijke ontwikke
ling. Weliswaar kan een centrale plaats voor beeldmateriaal een aanwinst beteke
nen, maar het leidt ook tot gedragsveranderingen. Immers, waar eerst de keuze 
kon worden gemaakt tussen wel of niet een artikel lezen en tot zich nemen, is er 
nu een tussenroute mogelijk. Door middel van het 'screenen' van een artikel op 
basis van illustraties en bijschriften geeft men zichzelf het idee de inhoud tot zich 
te hebben genomen. Als wetenschapsreflectieve exercitie zou het interessant zijn 
eens een receptieonderzoek daarnaar uit te voeren. Juist ook omdat daar waar in
houd en reputatie staan als een huis, er weinig neiging tot uiterlijke makeovers lijkt 
te bestaan, getuige Past & Present, History andAnthropology, Journal of Folklore Research 
etc. Ik ben benieuwd hoe Volkskunde dit pad gaat bewandelen. 
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Bij een tijdschriftvernieuwing dient zich tegelijk de vraag aan van wat te 
doen met de titel. Zo laten of veranderen? Ongetwijfeld zal de redactie er uitge
breid over vergaderd hebben en toch heeft men, zo blijkt uit de nieuwe omslag, 
besloten tot continuering. Niet onbegrijpelijk, het is immers de bekende vlag 
waaronder reeds lang wordt gevaren. Dat verschaft duidelijkheid, zowel intern 
als extern. Het typografisch geduide wetenschappelijk program van het vernieu
wende tijdschrift cULTUUR (of 'kleine c), bleek bijvoorbeeld, misschien juist ook 
door deze lettergimmick, onvoldoende bij het publiek door te dringen. 

Toch stelt de naamskwestie tegelijk de vraag naar welke vlag er dan bij 
Volkskunde precies wappert. Het begrip 'volkskunde' lijkt weliswaar een duide
lijke term, maar het is tegelijk het ambigue concept dat zowel verwijst naar de 
disciplinaire vakbeoefening als naar het onderzoeksveld en dat vanwege zijn 
normatieve connotatie en een omstreden verleden zijn vanzelfsprekendheid 
als modern analytisch begrip allang heeft verloren.1 Veel academische beoefe
naren hebben zowel binnen het Nederlands taalgebied als daarbuiten afstand 
van het begrip genomen. Daarvoor in de plaats hebben zij diverse nieuwe, neu
tralere termen opgeworpen: van het semantisch verwante (Europese) Etnolo-
gie, en Culture Studies tot Kulturanthropologie. Voor zowel België als Nederland 
speelt nog mee dat er geen universitair curriculum voorhanden is dat jonge ge
neraties 'volkskundigen' of etnologen opleidt, hetgeen impliciet de vraag stelt 
of de discipline daar (nog) wel bestaat. Heeft een term als volkskunde dan nog 
academisch 'bestaansrecht', zou men die nog wel willen gebruiken? 

Terwijl op zijn minst in academische kringen de neiging bestaat het begrip 
niet meer actief te hanteren, weetje het natuurlijk nooit met begrippen, dat kan 
voortdurend alle kanten uitgaan. Daarvan kent ons vak een recent voorbeeld. 
In het jaar 2000 verscheen nog het Nederlandse handboek met als hoofdtitel 
Volkscultuur.2 De titel verraadde eigenlijk al dat het boek toen qua inhoud, mede 
door de langdurige totstandkoming ervan, bij verschijning enigszins was ach
terhaald. Bood de inleiding een wenkend perspectief, de thematische hoofd
stukken presenteerden meer een historiografische en geactualiseerde ('etno-
logische') status quaestionis van de klassieke volkskundige canon zoals die zich 
sinds de vernieuwing van het vak in de jaren tachtig had ontwikkeld, dan dat 
het een nieuw perspectief voor het onderzoek naar de cultuur van het dagelijks 
leven verschafte. Vandaag de dag zou een dergelijke titel het niet meer halen. 
Een latere showcase studie voor de internationale academia droeg dan ook niet 

Zie voor een (Nederlandse) geschiedenis van begrip en vak: Ton Dekker, De Nederlandse volkskunde. De 
verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling. Amsterdam, 2002. 
Ton Dekker, Herman Roodenburg, Gerard Rooijakkers (red.), Volkscultuur: Een inleiding in de Neder
landse etnologie. Nijmegen/Amsterdam, 2000. Vergelijk ook het geheel aan dit boek gewijde boek 
besprekingsnummer van Oost-Vlaamse Zanten. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen (76, 2001, p. 
113-176). 

voor niets de titel Reframing Dutch Culture.3 Was dan het begrip 'volkscultuur' 
binnen het analytisch instrumentarium in het afgelopen decennium in de aca
demische praktijk afgeschreven, onverwacht maakt het recent een succesvolle 
comeback. Niet omdat wetenschappers dat zo graag wensen, integendeel zou 
ik zeggen, maar omdat de politiek het begrip weer heeft omarmd. Deze revalu-
atie van het begrip volkscultuur hangt direct samen met de totstandkoming 
van de Unesco conventie over de safeguarding van het immaterieel cultureel erf
goed uit 2003 en de daaropvolgende voorbereidingen tot implementatie ervan 
in Vlaanderen en Nederland gedurende de afgelopen jaren. Het werkingsdo-
mein van deze conventie stemt namelijk min of meer overeen met wat in het 
verleden wel als 'volkscultuur' werd betiteld. 

Maar al zou ook het begrip volkskunde in het kielzog van de volkscultuur-
Welle worden meegetrokken, wat representeert dan die ogenschijnlijk seman
tisch anachronistische vlag op dit wetenschappelijke tijdschrift, dat blind peer 
review hanteert en A-rating' nastreeft?4 Het is namelijk geen onproblematische 
omschrijving voor een vak dat reeds eeuwenlang binnen de academische we
reld onder de naam 'volkskunde' een margepositie - maar niet marginaal is 
- inneemt en waarvan het belang of de omvang van de discipline voortdurend 
sterk gekoppeld is geweest aan de politieke dimensies en de cultuurpolitieke 
instrumentalisatie ervan: dat begon in de 18e eeuw rond de oplevende ideeën 
over volksaard of etnische afstamming, in de 19e eeuw bij de legitimatie van 
natiestaten, in de 20e eeuw met folklore als opvoedingsinstrument, het mis
bruik voor ideologische doeleinden of als weermiddel tegen moderniteits 'as-
faltcultuur' en nu, in de 21e eeuw, over 'globalisering' en ter legitimatie van 
neo-nationalistisch getoonzette etnische, geografische of talige eigenheid. 
Deze laatste vorm, talige eigenheid, is overigens een wijze van instrumentali
satie waaruit het tijdschrift Volkskunde in de 19e eeuw is voortgekomen. Zeker, 
geen enkele wetenschappelijke discipline staat volledig op zichzelf, maar de 
volkskunde heeft altijd wel heel nadrukkelijk in de arena van machtsverhou
dingen, belangen en exploitaties gestaan. In die zin heeft de reflectieve habitus 
en de heroriëntatie als Europese Etnologie in de afgelopen jaren een zelfreini
gend effect gehad en nieuwe inzichten gebracht. Bovendien, het vak kan zich 
geen regionale of nationale beperking meer permitteren, nu cultuurprocessen 
zich binnen een gemedialiseerde mondiale context afspelen. 

Tegen die achtergrond bezien was het een 'bevrijding' dat de volkskunde 
emancipeerde tot een autonome vergelijkende cultuurwetenschap die meer op 

Peter Jan Margry en Herman Roodenburg (red.), Reframing Dutch culture: between otherness and authenti-
city. Aldershot, 2007. 

'Nastreeft', omdat de in de redactionele inleiding (p. 3) genoemde A-rating van Volkskunde afgeleid is 
van een citatie-index en daarom afwijkt van de algemene European Reference Index for the Humani-
ties (zie: https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp), waar het tijdschrift een NAT(ionaal) 
status heeft, maar geen: INT1 of INT2. 
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afstand wilde staan van de cultuurpolitieke aspecten teneinde kritisch te kun
nen blijven reflecteren over constructies en reïficaties van cultuur en de (poli
tieke) instrumentalisatie daarvan. Dat is van belang omdat ondertussen weer 
een nieuwe loot aan de volkskundige natie-stam ideologie is ontsproten. De 
erfgoedpolitiek van Unesco resulteert namelijk in de creatie van een mondiaal 
erfgoedregime, dat er impliciet naar streeft om de cultuur van het dagelijks 
leven welke gerekend kan worden tot het werkingsgebied van die conventie, 
bij te schaven, om te vormen of te reduceren tot universeel gepolijst en poli
tiek correct erfgoed dat 'matcht' met mensen- en dierenrechten, milieu-eisen 
en alle mogelijke wet- en regelgeving die men er maar op van toepassing wil 
laten zijn. 

Dit erfgoedbeleid vormt een breed om zich heen grijpend regime dat ook al 
in Volkskunde tot uitdrukking komt, zoals uit het mission statement in dit num
mer blijkt, en waarin cultuur en erfgoed in één adem als de nieuwe program
matische keywords staan opgevoerd. Gelukkig wel als onderscheiden begrip
pen, zodat ze goed uit elkaar kunnen worden gehouden. Naar de huidige stand 
van zaken lijkt die ontwikkeling, nadat België' daarin is voorgegaan, nu ook in 
Nederland - wetenschappelijk gezien - een 'ongewenste' weg in te slaan, daar 
de overheid er voor kiest een door Unesco voorgeschreven nationale competent 
body in te stellen dat het Nederlandse immateriële erfgoed in een nationale in
ventaris moet zien te reduceren tot wat politiek correct en geaccepteerd wordt. 
Een onwenselijke consequentie zou zelfs kunnen zijn dat onderzoek naar dat 
erfgoed slechts op steun kan rekenen als het op eenzelfde wijze 'matcht'. 

De invloed van dat overheidsbeleid op de 'nationale' cultuur is proble
matisch. Terwijl de kern van de conventie, safeguarding, beschermen of, beter, 
'gangbaar houden' beoogt, lijkt dat binnen de Unesco-context slechts te kun
nen gebeuren voor die onderdelen die aan bovengenoemde eisen voldoen, 
zelfs al om vermelding op de nationale inventaris te verwerven. Zo zal het 
Nederlandse Sinterklaasfeest waarschijnlijk slechts in een 'gemankeerde' ver
sie 'geautoriseerd' kunnen blijven bestaan, nadat Sints zwarte pieten zijn ge
sneuveld op de anti-discriminatie en anti-neokolonialisme paragrafen van het 
Unescobeleid. Of dat terecht is, is hier niet relevant.5 Maar de doelstelling - op 
zijn minst de suggestie die de conventie wekt en uitdraagt - dat de Unesco in 
algemene zin het werelderfgoed 'as is' wil beschermen, is niet waar. De (im
materiële) cultuur van het dagelijks leven wordt namelijk gecategoriseerd naar 
internationale maatstaven en dat betekent dat in de praktijk een aanpassing 
en vaak een reductie van dat erfgoed.6 Unesco - zelf een expressie van globa
lisering - versterkt op die wijze alleen maar wat het pretendeert te bestrijden: 

5 Zie: John Helsloot, 'Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the Netherlands', in Quotidian 3 (2012) at 
http://www.qnotidian.nl/. die overigens in deze kwestie wel nadrukkelijk positie kiest. 

S Vgl. Peter Jan Margry, 'Unesco bedreigt Sinterklaas', in: NRC-Handelsblad, 6 december 2001, p. 8. 

de gevolgen van globalisering voor de locale immateriële cultuur. Het initieert 
op deze wijze een reïfkatieproces in authenticiteitsdenken. In die zin heeft de 
conventie een averechts effect en zal vooral gemodificeerd celebratie-erfgoed 
worden opgenomen, zoals dat nu al in Vlaanderen de praktijk is. Maar goed, 
het is ook te beargumenteren dat deze ontwikkeling juist een expressie van de 
moderniteit is, maar dan zou deze conclusie een meer dan paradoxale uitkomst 
van de conventiedoelstelling betekenen. De redactie van Volkskunde benoemt 
nu ook als een van haar aandachtsdomeinen "de cultuur van het dagelijkse 
leven in [airs. PJM] het hedendaagse erfgoedlandschap". Dat lijkt haast een ge
vaarlijke afgeleide van dit Unescobeleid in zich te dragen. Maar zover zal het 
denkelijk niet komen, daar de redactie tegelijk stelt een kritisch-afstandelijke 
attitude te hanteren, een houding die ten aanzien van dit onderwerp inderdaad 
noodzakelijk zal zijn. 

Maar waar zouden we dan met een nieuwe onderzoekslijn voor de volkskun
de c.q. etnologie bij uitkomen? Al direct na het verschijnen van het handboek 
Volkscultuur in 2000 stelde Jan Art dat ondanks deze handleiding de marsroute 
van de nieuwe Nederlandse Etnologie hem hiermee nog steeds niet duidelijk 
was.7 Het boek bood daar inderdaad niet zoveel aanknopingspunten voor, de 
inhoud was zoals gezegd meer retrospectief gericht dan vooruit kijkend naar 
de nieuwste ontwikkelingen. Maar of nu, ruim een decennium later, die posi
tie duidelijker is geworden is stellig de vraag. De kwantitatieve margepositie 
van het vak binnen de academia en de haast inherente interdisciplinariteit üjkt 
een semi-permanente identiteitscrisis met zich mee te hebben gebracht. Wat 
zijn nu eigenlijk die zich als etnologen afficherende historici, cultuurweten
schappers, antropologen en sociologen in de Lage Landen? Niet alleen daar is 
het etnologisch theoretisch kader van deze interdiscipline eclectisch van aard; 
het vak steunt in theoretisch opzicht sterk op wat in de sociale wetenschappen 
opgeld doet.8 Mede daardoor heeft de etnologie zich vandaag de dag gevestigd 
op het snijvlak van de sociale en de geesteswetenschappen, waarbij voor mij de 
kern in het midden ligt, tussen het kwalitatief en kwantitatief onderzoek, tus
sen de antropologische casestudy en het (statistisch) sociologisch onderzoek 
in, namelijk in een vergelijkende (transnationale) en meervoudige etnografie.9 

Dorothy Noyes stelde al dat de 'humble theory' van de etnologie c.q. Folklore 
Studies (tegenover een 'grand theory' zoals in de sociale wetenschappen), niet 

7 Jan Art, Van volkskunde naar etnologie: niet meer zoals vroeger, maar hoe dan wel?, in: Oost-Viaarase 
Zanten. Tijdschrift vaar volkscultuur in Vlaanderen, 76 (2001) p. 132. 

8 Zie over de verhouding tussen etnologie en antropologie: Jonas Frykman, A Tale of Two Disciplines: 
European Ethnology and the Anthropology of Europe', in: Ullrich Kockel, Jonas Frykman and Mai-
réad Nic Craith (eds.), A Companion ta the Anthropology of Europe (Malden/Oxford, 2012), p. 572-588. 

9 Vgl. Gisela Welz, 'The Strength of Ethnography', in: Ethnologia Europaea, 39 (2009), p. 49-53, met een 
pleidooi voor 'multi-sited' etnografie. Bronner (zie noot 11) spreekt over 'the aggregate (and prece-
dence) of folk behaviour', p. 23. 
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minder hoeft te zijn en dat de kracht van het vak ligt in zijn stevige verankering 
in de etnografie.10 Daarom wordt het vak in Duitsland ook wel met Empirische 
Kulturwissenschaji aangeduid. Onlangs heeft Simon Bronner opnieuw een lans 
gebroken voor het paradigma van een practice theory dat beter zou aansluiten bij 
het vak dan het bijvoorbeeld binnen de Folklore Studies dominante performance 
perspectief en waarmee etnologen een brug kunnen slaan tussen individueel 
en collectief gericht onderzoek.11 

De etnologen in de Lage Landen zijn hun traditionele discipline ontgroeid 
en dat lijkt de grootste breuklijn met het verleden. Ze zitten in een ingewik
kelde positie nu het onderzoeksveld van bovenaf nogal eens tot het erfgoed
domein ('erfgoedstudies') wordt gereduceerd en ze haast als een soort gedwon
gen hoeders van het volkscultureel erfgoed moeten fungeren. Maar hoe zich 
nu dan wel te positioneren is evenmin helder, juist omdat elders in Europa 
zich op dat vlak allerlei wijzigingen voordoen. Bijvoorbeeld in Scandinavië is 
er een ontwikkeling tot een opgaan in bredere richtingen zoals Cultural of Cul
ture Studies, al dan niet in combinatie met andere geesteswetenschappelijke 
disciplines. In Oslo zijn etnologie en volkskunde gewoon herdoopt in Cultural 
History. In Midden- en Oost-Europa daarentegen onderging de noemer van 
Folklore Studies weer een opleving. Vooralsnog blijft hier 'Europese Etnologie' 
de beste denominator, temeer daar deze onderzoeksniche door migraties, de 
groeiende subjectivering binnen de samenleving en vanwege de opkomst van 
neo-nationalisme en populisme alleen maar in belang is toegenomen. Dat 
wordt ook bevestigd door de interesse van andere disciplines zoals Culturele 
Studies, Popular Culture Studies, Media Studies, Europese antropologie, voor 
onderwerpen en thema's die tot voor kort voornamelijk tot het domein van 
de Europese Etnologie werden gerekend, een ontwikkeling overigens die ge
noemde etnologische identiteitscrisis niet doet verminderen.12 

Deze ontwikkelingen hebben weer tot gevolg dat er binnen de etnologie bij 
voortduring wordt gekeken naar vernieuwing van de conceptuele kaders. Bij
voorbeeld in Nederland leefde kortgeleden nog het idee om ter profilering het 
onderzoekskader te plaatsen binnen iets als een 'Center for the Study of Every-
day Life'. Wat dan tot het 'everyday life' of de 'cultures of the everyday' moest 
worden gerekend, vormde al een interessante discussie op zich.13 Het nieuwe 
open access tijdschrift Quotidian heeft - binnen een 'Dutch' kader - ook deze 

10 Noyes stelde dat Folklore Studies c.q. etnologie zich niet moet blindstaren op de angst voor (of 

schaamte voor ontbreken van) 'grand theory' en dat hun kracht ligt in 'ethnography and practice'; 

11 

18 

Dorothy Noyes, 'Humble Theory', Journal of Folklore Research, 45,1 (2008), p. 37-43. 

Simon J. Bronner, 'Practice Theory in Folklore and Folklife Studies', in: Folklore, 123,1 (2012), p. 
23-47, hier 40. 

Deze ontwikkeling komt bijvoorbeeld goed tot uiting in de gecombineerde MA opleiding 'Kulturan-
thropologie und Europaische Ethnologie' aan de universiteit van Frankfurt. 
See over dit concept: Andy Bennett, Culture and Everyday Life. Londen, 2005, p. 1-7. 
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invalshoek als leidraad genomen. Al sinds 2000 maakt het eveneens online 
verschijnende tijdschrift Cultural Analysis school met een interdisciplinaire be
nadering van 'everyday culture' vanuit de Folklore en Popular Culture Studies. 
En ook de nieuwe ondertitel van Volkskunde weerspiegelt de trend dat het breed 
geformuleerde object - het 'dagelijks leven' - het onderzoek nog altijd goed en 
functioneel afkadert. 

Terwijl de traditionele focus van het vak volkskunde met zijn karakteris
tieke canon de discipline afbakende, is vandaag de dag die vanzelfsprekend
heid verdwenen en bestaat er een grote terughoudendheid om dit concept nog 
actief te gebruiken. Nu de Nederlandstalige titel van het tijdschrift Volkskunde 
niet meer in overeenstemming is met de moderne wetenschapsbeoefening, 
zou dat kunnen afschrikken en kan misverstand ontstaan over het compara-
tieve karakter van dit podium. Het zal daarom de grote uitdaging voor het ver
nieuwde Volkskunde moeten zijn om een open en kritische arena te vormen, 
teneinde onder een traditionele of geuzenvlag maar op een modern schip te 
helpen nieuwe betekenis aan het vak te geven binnen de internationale we
tenschappelijke gemeenschap. Het zal richting moeten geven aan een vak dat 
meer dan ooit als kritische wetenschapsdiscipline een analytische spiegel voor 
de cultuurprocessen van het moderne leven van alledag dient te houden. 
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