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'Words, Things 
and Music' 
Vijftig jaar 'Folklore Studies' 
in Bloomington (Indiana) 
vanuit een comparatief 
perspectief1 

Marjolein Efting Dijkstra 

Indiana University vierde in juni 2003 het vijf
tigjarige jubileum van de eerste Amerikaanse 
dissertatie in Folklore Studies. Tijdens een 
speciaal daaraan gewijde conferentie blikten 
vier generaties 'folkloristen' - van pas begin
nende studenten tot de seniore maar vitale 
Linda Degh - terug op een halve eeuw fol
klore-onderzoek en -onderwijs. Sinds Warren 
Roberts onder begeleiding van Stith Thompson 
in 1953 zijn dissertatie voltooide, heeft Indiana 
University vele folkloristen voortgebracht. 2 

Alan Dundes, Regina Bendix, Barbara Kirshen
blatt-Gimblett, Simon J. Bronner, John Michael 
Vlach, Michael Owen Jones en Richard Bau
man zijn slechts een paar namen uit een reeks 
van succesvolle onderzoekers, die het Folklore 
Institute van deze universiteit heeft opgeleid. 
Het Folklore Institute, dat in 1963 in Bloo
mington werd opgericht, valt sinds een recente 
reorganisatie onder het Department of Fol
klore and Ethnomusicology. Het is een van de 
leidende instituten voor Folklore Studies in de 
wereld. Het heeft niet alleen een goede naam 
op het gebied van comparatief onderzoek, maar 
ook op het terrein van onderwijs op under
graduate (bachelor's) en graduate (master's en 
PhD) niveau. De academische doorstroming van 
alumni geschiedt niet alleen verticaal, maar ook 
horizontaal, uitwaaierend naar andere vakge
bieden zoals American Studies. John McDowell, 
toenmalig hoofd van het Department, noemde 
dit op de conferentie een van de successen van 
het vakgebied. De horizontale uitwaaiering zou 
wellicht ook op een gebrek aan mogelijkheden 
kunnen duiden om door te groeien binnen het 
eigen vakgebied. 

Op de internetsite van de American Folklore 
Society (AFS), de Amerikaanse beroepsver
eniging voor folkloristen, staat vermeld dat 
Folklore Studies niet altijd even goed wordt 
begrepen door de Amerikaanse academische 
gemeenschap. Gepromoveerde folkloristen 
ondervinden soms moeite om een academische 
loopbaan binnen hun vakgebied te continueren, 
omdat beoordelingscommissies voor zoge
noemde tenure-tracks en beurzen bestaan uit 
niet-begrijpende onderzoekers uit andere vak
gebieden. 3 Dit zou een duurzame academische 
verankering van Folklore Studies in de weg kun
nen staan, terwijl de zogenoemde public folklore 
juist een bloeiperiode beleeft. Mede om aan 
dit probleem het hoofd te bieden, investeert 
het Folklore Institute al jaren in undergraduate 

onderwijs. Dit onderwijs brengt voor universi
teiten geld op, waardoor er meer speelruimte 
komt voor het aannemen van nieuwe hooglera
reno Hierdoor wordt de verticale doorstroming 
van folkloristen gestimuleerd en de academi
sering van het yak duurzaam versterkt. Zowel 
door vakinhoudelijke integriteit als strategische 
visie heeft het Folklore Institute zich in veertig 
jaar tijd een onwankelbare positie verworven. 
In het openingswoord van de conferentie werd 
met name de intellectuele standvastigheid 
geprezen door Kumble Subbaswamy, decaan 
van het College of Arts and Sciences. Uit zijn 
woorden bleek niets van het onbegrip voor 
Folklore Studies, waarover de internetsite van 
het AFS melding maakt. Toch beklemtoonde 
John McDowell in een interview met de Indi

ana Daily Student: 'Folklorists aren't in a corner 
doing some obscure thing. Our work connects with 
important issues of the day.' 4 Ook hier klinkt 
een onzekerheid in door over de positie van de 
discipline in het academische landschap. Deze 
onzekerheid staat echter in schril contrast met 
de zelfverzekerdheid waarmee de folkloristen 
met elkaar op de conferentie over hun yak van 
gedachten wisselden. 

De Nederlandse, ofbeter gezegd 'Meer
tensiaanse', etnologie verklaart breed gedragen 
cultuurverschijnselen te onderzoeken in hun 
historische, sociale en geografische dimensies, 
waarbij ze deze dimensies zegt op te vatten 
als dynamische, groepsgebonden processen 
van betekenisgeving en toe-eigening. 5 Fol
klore Studies, daarentegen, bestudeert, volgens 
John McDowell, processen van individuele 
creativiteit in een context van sociale en cul
turele restricties. Het gaat om het analyseren 

van interacties tussen traditie en creativiteit.6 

Folklore Studies zou voornamelijk expressieve 
cultuur bestuderen,7 terwijl de Nederlandse 
etnologie een ruimer onderzoeksveld zegt te 
beslaan, namelijk de cultuur van alledag. In de 
praktijk vertonen beide vakgebieden echter 
zulke grote overeenkomsten, dat we feitelijk 
van een en hetzelfde vakgebied zouden kunnen 
spreken: beide varianten hebben hun wortels 
in de Duitse filologische traditie van de negen
tiende eeuw; beide bestuderen tegenwoordig 
meestal - al dan niet vanuit een ontwikkelings
perspectief - contemporaine cultuurverschijn
selen; beide onderscheiden zich van andere 
humanities-onderzoekers doordat zij - naast 
bronnenonderzoek - veldonderzoek verrichten 
in de culturele praktijk; beider onderzoekers 
zijn vaak multidisciplinair opgeleid of wer-
ken in verschillende vakgebieden tegelijk 8 en 
beide hanteren dikwijls eenzelfde canon bij 
de indeling van hun onderzoek: orale cultuur, 
materiele cultuur en sociale cultuur, waaronder 
cultuurverschijnselen als feest en ritueel zijn 
ondergebracht. Op het Folklore Institute ligt 
van oudsher een accent op orale en materiele 
cultuur, met als zwaartepunten: verhaal, folk art, 
materiele cultuur en muziek. Om hieraan uit
drukking te geven kreeg de conferentie de titel: 
Words and Things and Music: Modes of Cultural 
Production. Het doel van de conferentie was, uit 
monde van McDowell, om de drie domeinen 
van 'woorden', 'dingen' en 'muziek' samen te 
brengen in een gezamenlijke focus. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw, de tijd 
dat Indiana University volgens dccaall Sub
baswamy haar 'Gouden Eeuw' doorrnanktc, iN 

Folklore Studies uitgegroeid tot een volwaal'-
dig vakgebied. Het moment was bereikt tint 
onderzoekers konden spreken van 'a s/J(It'I:d bo{(y 
of knowledge and a shared commitment', aldus 
McDowell. Met name het gedeelde engage
ment voor het vakgebied was opvallend op de 
conferentie. Terwijl de meeste Nederlandse 
in etnologie gespecialiseerde antropologen, 
musicologen of historici nog steeds aarzelen 
om zich etnoloog te noemen,9 laten de Ame
rikaanse folkloristen zich voorstaan op hun 
folklore-identiteit. De meeste Nederlandse 
onderzoekers, die nooit de mogelijkheid heb
ben gehad om volkskunde of etnologie in 
Nederland te studeren, opereerden de afge-
lop en jaren min of meer noodgedwongen van 
achter de omheiningen van hun gecanoniseerde 
specialisatie of het oorspronkelijke vakge-
bied waarin zij hun doctoraal hebben gedaan. 
De Amerikaanse folklofisten op de diverse 
onderzoeksterreinen, daarentegen, voelen zich 
al jaren verenigd door het vakgebied waarin 
ze zijn opgeleid. Zij hebben iets met elkaar 
gemeen en dat drukten zij uit op de conferen
tie. Bij de presentatie van hun onderzoek naar 
'woorden', 'dingen' en 'muziek' beantwoordden 
zij aan het door McDowell beoogde samenhan
gende folklore-perspectief. Zo'n perspectief lijkt 
in het Nederlandse 'post-Voskuil-tijdperk' nog 
onvoldoende ontwikkeld en zal er alleen maar 

1 Mijn dank gaat uit naar Peter Jan 4 James E. Klaunig, 'IU's folklore 7 'What Is Folklore?', op de inter
netsite van het Center for Folklife and 
Ethnography van de University of Penn
sylvania, zie http://www.sas.upenn.edu/ 
folklore/undergrad_minor/undint.html 
(bezocht op 1 juni 2003). 

Margry voor commentaar op de eerste legacy to be celebrated this weekend', in 
versie. Indiana Daily Student, (5 juni 2003). 
2 Warren Roberts schreef zijn disserta- 5 Ton Dekker, Herman Roodenburg en 

tie aan het English Department omdat het Gerard Rooijakkers (red.), Volkscultuur. 
Folklore Institute toen nog niet bestond. 
Zijn dissertatie is later uitgegeven als: 
Warren Roberts, The Tale of the Kind 
and the Unkind Girls (, Berlijn: Walter De 
Gruyter, 1958). Voor informatie over de 
periode waarin de dissertatie geschreven 
is, zie: John H. McDowell, Inta Gale Car
penter, Donald Braid e.a. (eds.), A Folklor
ist's Progress: Reflections of a Scholar's 
Life / Stith Thompson, (Bloomington: Fol
klore Institute Indiana University, 1996). 
3 'AFS Position Statements', op: 

American Folklore Society, http://afsnet. 
org/aboutAFS/evaluation.cfm (bezocht op 
1 juni 2003). 

Een inleiding in de Nederlandse etnologie 
(Nijmegen: SUN, 2000) 9. Deze omschrij
ving van de Nederlandse etnologie 
heeft de aflopen vier jaar in wisselende 
bewoordingen op de internetsite van 
het Meertens Instituut gestaan. Zie Peter 
Jan Margry, 'Etnologie op het Meertens 
Instituut', op: http://www.meertens.knaw. 
nl/etnologie/ (diverse malen bezocht van 
2001 tot en met 29 maart 2005). 
6 John McDowell, "Folklore at IU", op: 

de internetsite van het Folklore Institute 
van Indiana University, zie http://www. 
indiana.edu/-folklore/folkloreinstitute. 
htm (bezocht op 1 juni 2003). 

8 Dit geldt voor sommige Amerikaanse 
'folkloristen' sterker dan voor andere. 
Richard Bauman en Barbara Kirshenblatt
Gimblett werken bijvoorbeeld in meer
dere disciplines tegelijk, terwijl het op 
een AFS-conferentie (Albuquerque, 2003) 
juist opviel dat veel 'folkloristen' daar zo 
weinig over hun disciplinaire grenzen 
heenkijken. 
9 Vgl. Ton Dekker in: Carla Wijers, 'Een 

interview met Ton Dekker', Volkskundig 
Bulletin 25 (1999) 116-117. 
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komen als een groep onderzoekers hun enga
gement niet langer beperkt tot een specifiek 
deelgebied uit de klassieke volkskundige canon, 
maar het uitbreidt tot iets gemeenschappelijks 
wat we een vakgebied zouden kunnen noemen. 
Zijn vakgebieden immers geen groepsculturen 
die via een complexe dynamiek worden vorm
gegeven door individuele onderzoekers? Een 
paar gelijkgestemde individuen vormen echter 
nog geen groepscultuur. Daar is een kritische 
massa voor no dig, die in Bloomington lijkt 
bereikt. Hetzelfde geldt voor een instituut als 
het Center for Folklore and Ethnography van 
de University of Pennsylvania, waar men in 
april 2004 een conferentie hield ter ere van het 
veertigjarige jubileum van hun eerste folklore

dissertatie. In de Verenigde Staten is men er 
dus in geslaagd om een vakgebied te creeren dat 
een gelinificeerd maar dynamisch perspectief 
op folklore mogelijk heeft gemaakt, zonder dat 
er afbreuk is gedaan aan de ontwikkeling van 
de specialistische deelgebieden, die de robuuste 
funderingen vormen van het vakgebied. 

Over de achterliggende redenen voor het 
verschil in engagement voor het vakgebied kan 
worden gespeculeerd, maar het voert te ver om 
dat hier uitgebreid te doen. De aanwezigheid 
van complete opleidingen, periodieke confe
renties en verschiIlende vaktijdschriften 10 in de 
Verenigde Staten tegenover de afwezigheid van 
een complete etnologie-opleiding, een perio
dieke etnologieconferentie en vaktijdschrift in 
Nederland zal hier mee te maken hebben. Daar 
komt voor sommigen weIlicht nog de commo
tie rond de publicatie van Voskuils romans erie 
in de jaren 1990 bij, die het vakgebied even 
had gemaakt tot de risee van de Nederlandse 
wetenschap.11 Echter, die commotie is allang 
weggeebd en de insteIling van de - door 
Gerard Rooijakkers beklede - bijzondere leer
stoel 'Nederlandse Etnologie' aan de Univer
siteit van Amsterdam, waar sinds 2001 jaarlijks 
een minor en keuzevak 'Etnologie' worden 
gegeven, plus de oprichting van de tijdschrif
ten cULTUUR. Tijdschrift voor Etnologie en 
Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore &' 
public history, 12 vormen momenteel belangrijke, 
consoliderende impulsen voor het vakgebied in 
Nederland. De engagementsverschiIlen tussen 
de Verenigde Staten en Nederland zouden dus 
tot het verleden kunnen gaan behoren. Interes
santer voor dit moment zijn daarom de vragen: 
wat is dat gemeenschappelijk perspectief van de 
Amerikaanse Folklore Studies en waarom voelen 

de folkloristen zich niet begrepen door coIlega's 
uit andere vakgebieden? Om die eerste vraag te 
beantwoorden moet eerst een korte beschrij
ving worden gegeven van de conferentie in 
Bloomington, waar het vijftigjarig jubileum van 
Amerika's eerste folklore-dissertatie niet aIleen 
werd aangegrepen om terug te kijken op het 
vakgebied, maar ook werd aangewend om de 
huidige kwaliteit en reikwijdte van het folklore

onderzoek te etaleren. 
De keynote-lezing Ethnomusicology among 

the Musicologies had op verzoek van de organi
satie uitsluitend het karakter van een overzicht. 
Bruno Netd (University of Illinois) beschreef 
geanimeerd de geschiedenis van de etno-musi
cologie en de plaats die het heeft weten in te 
nemen tussen de andere musicologieen. AIle 
andere sprekers brachten juist lop end onder
zoek onder de aandacht en situeerden dat al dan 
niet binnen de historische ontwikkeling van 
Folklore Studies. In diverse voordrachten, zoals 
die van Michael Owen Jones (UCLA) met 
de titel The Folklorist's Dilemma: Creativity or 

Tradition, the Individual or the Community, werd 
benadrukt dat folklore-onderzoek niet aIleen 
moet gebeuren aan de hand van observaties 
van en interviews met individuen, maar dat het 
onderzoek ook moet gaan over de relatie van 
het individu tot de culturele groep waarin hij 
of zij verkeert. Volgens Jones staan groepscul
turen nog te veel centraal in Folklore Studies 

en wordt de rol van individuen binnen die 
groepsculturen nog steeds te weinig erkend. 
Hij zette zijn lezing kracht bij met een gemon
teerde veldwerkvideo, die was gemaakt naar 
aanleiding van een studie naar zogenoemde 
storefront churches in Los Angeles. Twee Afro
Amerikaanse vrouwen waren te zien, die in een 
voormalig winkelpand een kerkje zijn begonnen 
voor daklozen. 

Martha Norkunas (University of Texas) 
benadrukte eveneens het primaat van het indi
vidu in haar keynote-lezing Public Folklore, Public 
History and the Politics of Representation. Zij 
citeerde een aantal verhalen die men niet vaak 
tegenkomt in de Amerikaanse geschiedenis
boeken: untold stories verteld door vrouwen en 
nakomelingen van slaven. Door deze onvertelde 
verhalen te verzamelen en te analyseren, pro
beert zij een genuanceerder en eerlijker beeld 
geven van de geschiedenis van Amerika. Daar
mee presenteerde zij zichzelf bewust als een 
cultureel activist en minder als een academisch 
'folklorist'. Dit gold ook voor Janet Gilmore 

(onafhankelijk 'folklorist'), die vertelde over 
de tot nu toe onderbelichte rol van vrouwen 
op boerderijen in de Midwest. Carl Lindahl 
(University of Houston) sloot zich bij de laatste 
twee onderzoekers aan in zijn visie dat 'fol
kloristen' pleitbezorgers zijn van mens en wier 
stem niet wordt gehoord. Zijn lezing leek meer 
een zakelijk-juridische interesse in auteurs
rechten te verraden, dan een wetenschappelijke 
interesse in het individu zelf. Hij vertelde over 
zijn onderzoek naar de herkomst van het lied 0 
Death, dat waarschijnlijk is geschreven door de 
in 1978 overleden prediker Lloyd Chandler. Er 
zijn vier miljoen kopieen van een soundtrack 
verkocht waarop het nummer staat, terwijl de 
prediker niet als auteur wordt erkend. Lindahl 
benadrukte in zijn lezing over Lloyd Chand
ler het prima ire belang van veldonderzoek en 
het optekenen van de verhalen verteld door 
individuen. Hij zei de toenemende interdisci
plinariteit binnen Folklore Studies toe te juichen, 
maar de groeiende inbreng van Cultural Studies 
te vrezen, omdat in deze discipline nauwelijks 
belang wordt gehecht aan veldonderzoek. 

De lezingen van Cheryl Keyes (UCLA) en 
Harry Berger (Texas A&M University) gingen 
over muziek, maar verschilden onderling van 
karakter. Cheryl Keyes hield een etnografisch 
betoog over individuele creativiteit in de Ame
rikaanse ondergrondse rap scene. Zij illustreerde 
dit met veldwerkvideo's, waarin wedstrijden 
waren te zien tussen rappers, die elkaar - al 
improviserend - uitscholden op het ritme van 
de muziek. Harry Bergers lezing was daaren
tegen veel meer theoretisch. Hij behandelde 
de politieke dimensies van muziekcultuur. Ook 
Richard Flores (University of Texas) hield een 
theoretisch betoog, maar sloot af met een con
creet voorbeeld over zijn onderzoek naar de 

Alamo als symbool van Texaanse moderniteit. 
Dit onderzoek is inmiddels gepubliceerd in 
Remembering the Alamo. Memory, Modernity, and 
the Master Symbol, waarin hij een van de belang
rijkste Amerikaanse, historische plekken ont
mythologiseert. 13 In zijn lezing ging hij vooral 
in op de theoretische aspecten van cultuurkri
tiek en narrativiteit. De presentatie van Kwesi 
Yankah (University of Ghana, Legon) was 
daarentegen juist weer etnografisch. Hij heeft 
in Ghana onderzoek gedaan naar AIDS-lore en 
citeerde een aantal verhalen van zieke vrouwen, 
die niet wisten dat zij AIDS hadden. Het opte
kenen van deze verhalen is belangrijk, omdat zo 
een beter beeld kan worden verkregen van de 
achterliggende oorzaken van de snelle versprei
ding van de ziekte in Ghana. 

Terwijl de jaarlijkse, meerdaagse AFS-Mee
ting altijd grootschalig en breed georienteerd 
is, was de eendaagse gelegenheidsconferentie 
in Bloomington kleinschalig en geconcentreerd 
rond enkele thema's. De selectie van deze the
rna's weerspiegelt een visie op de aard van de 
discipline, zoals die tegenwoordig in de Ver
enigde Staten wordt beoefend. Het zou dus te 
ver gaan om de Amerikaanse Folklore Studies te 
reduceren tot de conferentie in Bloomington. 
Deze conferentie overziend, kunnen we desal
niettemin concluderen dat een van de gemeen
schappelijke perspectieven van Folklore Studies 
besloten ligt in het ontmythologiseren van de 
geschiedenis en een andere in de - op de inter
netsite van het Folklore Institute verwoorde 
- doelstelling om individuele creativiteit te 
onderzoeken in relatie tot traditie en groeps
cultuur. Het eerste, ontmythologiserende 
perspectief is niet verrassend, maar het tweede 
misschien wel, met name in het licht van de kri
tiek die Bert de Munck en Willem de Blecourt 

10 Zie bijvoorbeeld: Journal of Ameri
can Folklore (American Folklore Society), 
Western Folklore (Western States Folklore 
Society) en Journal of Folklore Research 
(Indiana University Press). 

len en vaktraditie heeft, waaraan Voskuil 
in literaire zin heeft bijgedragen. Pers. 
comm. Gerard Rooijakkers. 
12 Het eerste nummer van Levend 
Erfgoed is in het najaar van 2004 versche
nen. 11 Zie bijvoorbeeld Hanneke de Wit, 

'Het Bureau: Het interview met Gerard 
Rooijakkers' in de bijlage PS van de Week 
van Het Parool, (21 juli 2001) 15. Volgens 
sommigen, waaronder Gerard Rooijak
kers, heeft de roman van Voskuil echter 
eerder disciplinevormend gewerkt, omdat 
elke discipline immers haar eigen verha-

13 Richard Flores, Remembering the 
Alamo. Memory, Modernity, and the Mas
ter Symbol (Austin: University of Texas 
Press, 2002). 
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uitten op de - in Volkscultuur. Een inleiding in 
de Nederlandse etnologie - onuitgewerkte relatie 
tussen actor en culturele setting (De Munck) 14 

of individu en groep (De Blecourt). 15 Piet de 
Rooy heeft hier inmiddels op gereageerd met 
de opmerking dat het niet fair zou zijn om van 
de etnologie te verwachten dat een van de kern
problemen van de sociale wetenschappen - de 
onopgeloste spanning tussen individu en groep 
- in een oogwenk wordt opgelost. 16 Hoewel 
hierover op de conferentie in Bloomington 
evenmin het laatste woord werd gezegd, was 
het opvallend dat er in ieder geval expliciete 
aandacht werd gevraagd voor dit probleem. In 
de Amerikaanse vakliteratuur komt het thema 
'individu versus groep' dan ook vaak terug. 17 

Daar kan tegenover worden gesteld dat de 
Nederlandse of in ieder geval 'Meertensiaanse' 
etnologie zich - door onder meer de stren
gere scheiding tussen academische en toege
paste etnologie - een meer gedistantieerde en 
daardoor objectievere houding lijkt te hebben 
aangemeten ten opzichte van geobserveerde en 
ondervraagde subjecten in de culturele praktijk. 

Het feit dat in Amerika die scheiding minder 
rigide wordt aangebracht, betekent echter niet 
dat elke Amerikaanse folklorist zich zingend 
en gitaarspelend door het academische land
schap beweegt. 18 Het door sommige Euro
peanen gehuldigde beeld van de Amerikaanse 
folklorist, die romantiserend de Amerikaanse 
feel good folklore beschrijft en dat het liefst ook 
nog even zelf bedrijft, lijkt meer te berusten op 
een karikatuur dan op de werkelijkheid. Dit is 
tenminste de ervaring die ik op deze conferen
tie en een elders besproken AFS-Meeting heb 
opgedaan. 19 Waarschijnlijk is het die karikatuur 
die sommige academische 'folkloristen' nog 
steeds onzeker maakt en hen het gevoel geeft 
dat zij niet altijd goed begrepen worden door 
de Amerikaanse academische gemeenschap. 
Karikaturen zijn er echter om doorgeprikt te 
worden, net zoals er mythes zijn om te ontmy
thologiseren. Dus: 'Folklorists aren't in a corner 
doing some obscure thing. [Their] work connects 
with important issues of the day.' lets wat even
eens geldt voor de Nederlandse etnologie. 

14 Bert de Munck, 'Acteurs, rekwisieten 
en podiumbouwers: Naar een geschie
den is van het verleden?', Oost-Vlaamse 
Zanten, 76 (2001) 151-157. 
15 Willem de Blecourt, 'Volkskunde 
in verwarring', Tijdschrift voor socia Ie 
geschiedenis, 28 (2002) 81-96. 
16 Piet de Rooy, 'In oude en nieuwe 
vormen verpakte illusies.: Naar aanlei
ding van enkele recente studies over 
de geschiedenis van de volkskunde in 
Nederland', Bijdragen en mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Neder
landen, 118 (2003) 197. 
17 Zie bijvoorbeeld Simon J. Bron-
ner, 'The Processual Principle in Folk 
Art: Based on a Study of Wooden Chain 
Carving', Folk Life 22 (1983-1984) 55-67; 
Michael Owen Jones, Exploring Folk Art: 
Twenty Years of Thought on Craft, Work, 
and Aesthetics (Logan: Utah State Uni
versity Press, 1987); Wilhelm F.H. Nico
laisen, 'Names and Narratives', Journal 
of American Folklore 97 (1984), 268. Het 

zou echter te ver gaan om te suggereren 
dat in Nederland helemaal geen aandacht 
hiervoor zou zijn. Zie: Gerard Rooijakkers, 
Volkskunde. De Rituelen van het dagelijks 
leven (Utrecht: Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur, 2001) 63-64. 
18 Mary Beth Stein, 'How Big Is Our 
Subject? Brokering Disciplinary and 
National Cultures', Journal of Folklore 
Research 36 (1999) 149. Geciteerd in: 
Herman Roodenburg, 'Tussen distantie 
en betrokkenheid.: Public folklore en de 
volkskunde in Nederland en Vlaanderen', 
Mores,2 (2001) 5. 
19 2003 Annual AFS Meeting: Folk 
Culture and the Public Domain, Albu
querque 8-12 oktober 2003. Zie voor een 
bespreking: Peter Jan Margry en Mar
jolein Efting Dijkstra, 'Enchantment in 
Albuquerque: Het AFS jaarcongres (2003) 
en de Amerikaanse etnologie', (geaccep
teerd voor publicatie in Volkskunde) 105 
(2004) 91-100. 


