
'P¡.¡ blic folklore' en de wol ksku¡nde
IHerman Roodenburg ] in Nederland en Vlaanderenl

ln het begin van de jaren negentig bezocht een Duitse studente een con-

gres van de American Folklore Society, de vereniging van Amerikaanse

volkskundigen. Het werd een ware cultuurschok voor haar, toen ze zich

realiseerde dat de'folklore'die overdag in vaak heftige discussies werd

onderzocht, in de avonden werd bedreven. Dan grepen heel wat van de

aanwezigen naar hun instrumenten en speelden hun favoriete blues- en

bluegrassmuziek. De studente raakte nog verder in verwarring, toen haar

verteld werd dat veel onderzoekers juist vanuit de 'folklbeweging, de

Amerikaanse'folksong revivaliin het vakterecht waren gekomen. Het idee

dat ooit een van de Duitse professoren een gitaar zou oppakken, bezorg-

de haar zelfs de slaooe ìach. '

De ervaringen van deze Duitse studente

vormen een aardìge ¡llustrat¡e van de talrij:'
ke m¡sverstanden die enigejaren geleden,

op een in Bad Homburg gehouden sympo-

s¡um over'public folklore'. boven tafel kwa-

men. Zo'n tw¡ntig Amerikaanse en

Du¡tstaljge volkskundigen (een aantal

kwam u¡t Oostenrìjk en Zw¡tserland) gaven

:daar hun vìsìe op het verschünsel 'public

folklore' en de'brokerage' of 'med¡at¡on'd¡e

universitair geschoolde volkskundigen

daar¡n kunnen bie-

den. De verslagen

- z¡jn ìntrìgerend. ln :

feite worden ons

twee modellen

voorgehouden: een

Du¡ts model, dat

nog het meest op het Nederlandse en het

Vlaamse lijkt; en een Amer¡kaans model,

dat geheeì andere premissen kent, ook

deels u¡t de 'folk'-beweging van de jaren

zest¡g en zevent¡g is voortgekomen, maar

hier in Nederland en Vlaanderen nagenoeg

onbekend gebleven ¡s. Staat het eerste

model voor distantìe en een flinke dosis

achterdocht bij ailes wat ook maar even

naar cultuurbeleid en amateurbeoefening

zweemt het tweede staat voor betrokken-

he¡d,voor een actieve maar ook soms naTe-

ve deelname aan hel veld.

'Cultural brokeragei zoals de titel luidde

van het sympos¡um, was er genoeg, maar

dan toch ¡n de eerste plaatstussen de deel-

nemers zelf. Dikw¡jls stonden de twee

zìenswûzen lijnrecht tegenover elkaar, zelfs

de centrale begrippen bleken altot misver-

standen te le¡den.Toch waren er ook ope-

ningen te bespeuren, momenten waarop

zich uit de twee tegenpolen van distantie

en betrokkenheid de contouren van een

nieuw model, van wat we een 'reflexieve

betrokkenheid' zouden kunnen noemen,

leken af te tekenen: een 'public folklore'

-waarin de ¡ngewikkelde pol¡t¡eke en ideo-

logische dilemma's van dìrecte betrokken-

heìd juist benaderd worden vanuit de

reflex¡eve oriëntatie die de volkskunde zich

hôuden, En daarmee doel ik niet zozeer op

het bìjbrengen van praktìsche vaard¡9he-

den, al mag daar zeker àandacht aan wor-

den besteed. Het gaat me vooral om zaken

als 'brokerage en 'mediatìon'of, anders

gezegd, om het leren nadenken over de

representatìe van cultuur, of die nu door

onderzoekers of door onze'medespelers' in

het veld, in het publieke domein, bedreven

worot.

Op de achtergrond spelen wezenlìjke ver-

anderingen ¡n het veld: bivoorbeeìd de

n¡euwe, veel meer op het publiek ger¡chte

functies d¡e musea voor z¡chzelf ontwik-

keld hebben, de sterk afgenomen afstand

tussen onderzoekers en onderzochten en

ook de steeds grotere.rol die begr¡ppen u¡t

de cultuurwetenschappen, de volkskunde

daarbij ¡nbegrepen, ¡n de dagelükse bele-

de laatste t¡en tot
vÜftien jaar heeft

can You Get Out of e¡gen gemaakt De

the only came ¡n Town? volkskunde' zo

I wordt nu dikwiilst'
_l geschreven, is altijd

al een toegepaste

wetenschap geweest,

Er zijn voor de volksku nde in Nederland en ving van de werkelijkheid vervullen. wat

Vlaanderen ook prakt¡sche redenen om wet met de term'reflexieve modern¡sering'

nog eens goed naar de discuss¡es in Bad ¡s aangedu¡d. Qrgan¡sat¡es als het

Homburg te k¡jken. zo heeft de Nederlands Centrunì.:&or Volkscultuur en

Nederlandse volkskunde (of Nederlandse hetVlaams Centrum voor Volkscultuur (aan

etnologie, zoals ze zich nu bû voorkeur ' het laatstezÛn onderzoékien cultu¡lrbeleid

noemt) na lange tijd weer een leerstoel zelfs bijeengebracht) en de verschìllende

gekregen aan de Un¡versiteit van 'volksku ndige' musea, zoals die in Arnhem,

Amsterdam - naast de meer regìonaal Bokr¡jk eni:Enkhuìzeh, het: gloednieuwe

georiënteerde leerstoel aan de Kathol¡eke Limburgs i\4itseum of he.t.ìGè¡1tse 'Huis van

U niversite¡t Brabant. Kortom, over een aan- Alüni hebbén daar dagelí;(i.$ee te maken.

tal jaren zullen de eerste studenlen hun De s¡tuat¡e is geheel anders dan zo'n veer'

diploma halen en het valt te verwachten tig jaar gêùden, toen dêl;aðádem¡sche' en

dat de meeste van hen juist buìten de uni- de 'pral3ìiihe' beoefqirîng.:ìiãn de volks-

versite¡t - bivoorbeeld ¡n musea, de jour- kundelili¡ eenvoudiçj¡jesih,eiden konden

nalist¡ek of allerlei instellingen van cultuur- worden en weinig vriendelijke noties als

beleid - een werkkring zullen vinden. Hun 'faìiélore'en 'Folkloiiimusl úet succes ¡n de

ople¡d¡ng zal daar rekening mee moeten strijd om
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beperkingen van hun stell¡ngname wel
erkennen. Zo pleitte Wolfgang Kaschuba
voor een directe aanwezighe¡d in het
publieke debat. De ¡deolog¡ekrìtiek.die wel
onder collegal wordt u¡tgew¡sseld moet
daar niet blijven maar juist naar het
publ¡ek vertaald worden. zo meende hij.
Anderen vroegen om een betere begele¡-
ding van de eigen notìes, voor een beTere
greep op de wìjze waarop deze ¡n het
publieke domein worden toegeëigend,
K¡rshenblatt-Gimblet sloot daarbij aan. Ze
verwees naar Raymond Willia m s,Keywo¡ds.

Wat z¡ch ¡n het domein rond onze noties
en begrippen afspeelt zoudån we n¡et ¡n

hoe ze elkaar ìmpl¡ceren.

Uìteindelìjk bleken . 'folklorists, en
'Volkskundlei'elkaar nog het meest op het
terrein van de nieuwe museologie te kun-
nen vinden. Daar hebben ook de
'Volkskundlerí in het bijzonder cottfried
Korff. ideeên ontw¡kkeld, die directe aan-
knopingspunten voor'brokerage en,medi-
at¡on' bieden, Het museum-nieuwe-stùl
heeft immers een geheel ander karakter
gekregen. een ontw¡kkeling die door Korff
wel is beschreven ôls een overgang van
,depos¡tìonal' naar'expos¡t¡onal functtons.
(of door Kirshenblatt-Gimblef als een ver-
schu¡v¡ng van 'inform¡ng' naar ,performing

funct¡ons'). Was het traditionele, 'informe-
rende' museum vooral op het tonen van oe
collectie ger¡cht en diende het onderzoek
ookzuiver de collect¡evormìng, het moder-
ne museum ìs ìn de eerste plaats op het
publ¡ek gericht en stelt de collect¡e- en
onderzoekstaken bij voorkeurin dienst van
tì.ldelijke,tegelúk op amusement en educa-
tìe gerichte tentoonstellingen. Zoals collec-
tìes niet langer de vanzelfsprekende basrs

vormen voor het museum, zo zijn ook
voorwerpen niet langer de enige basis
voor de tentoonstellingen. Het gaat eerder
om'tableaux; om ¡nstallaties met nieuwe
media of om'liv¡ng h¡story: De grenzen

tussen het museum en het festival (als een
typ¡sch door'public folklorists' onrw¡kkel-

de representatievorm van volkscultuur) lii
ken te vervagen.Juist daar kunnen n¡euwe

museologie en 'publi¿ folklore' elkaar ook

vinden.

VOSKUIL EN'PUBLIC FOLKLORE'

Vooralsnog Iijkt de opstell¡ng van de

. Nederlandse en Vlaamse volkskundigen

meer op dìe van de 'VOlkskundler' dan van

de'folkloristsi Ook in Nederland (of moet ¡k

lnst¡tuut?) ìs wei-

folklore' of het

9eschre-
'bu¡ten het

inst¡tuut,zoals JozefVos, Rob van Ginkel en

Albert van der Zeùden, ¡n ieder geval een

historìograf¡sch begin gemaakt.' Zelfs in

het vorig jaar gepubl¡ceerde Volkscultuur.

Een ¡nle¡d¡ng in de Nede qndse etnologìe,is

het onderwerp niet echt aan bod geko-

. men. Het wordt wel aangestipt, b¡jvoor
beeld ¡n de aandacht voor het
Vaderlandsch H¡storisch Volksfeest, maar

n¡et gethemat¡seerd - m¡sschìen ìets voor
een mogel¡jke nìéuwe editie." Tradit¡oneel

zijn de Nederlandse en Vlaamse volkskun-

de a¡tijd sterk op Duitsland georiënteerd
geweest, terwúl ook nog eens de erfenis

alle banden met de voorlopers van het

Nederlands Centrum voor Volkscultr.¡ur

het Nederlands Votkskundig Genootschap

en het Beraad voor het .Nederlands
Volksleven - te verbreken,T

Voor Voskuil-waren de toenmalige ama-

teurbeoefening _ en het daaromheeñ
gebouwde overheids- en sem¡:overheìds-

beleid vooral een negatìeve rc¡son d'être,

iets waarvan de academisch geschoolde

volkskund¡gen zich zo snel mogelijk

.moesten distant¡ëren: weg van

Genootschap en Beraad, weg ook van het

toen nog Vlaams-Nederlandse tüdschrift
Volkskunde, waarin diezelfde amateurbe-
oefen¡ng nog hoogst serìeus genomen

werd.Voskuìl deed wat vóór hem Dorson in

de V€renigde Staten en Moser in Duìtsland

hadden gedaan. Al bleef hij betrokken bij

het Openluchtmuseum en het Zuiderzee-

museum, voor het overige zag hij in alle

popularisering en commercialjser¡ng voor-
al een bedreìg¡ng, bevreesd dat de toch al

ger¡nge academ¡ser¡ng van het vak hier-

mee nog verder in het nauw werd
gebracht.s Evenals voor Du¡tsland kwam

daar nog bij dat een deel van de

Nederlandse en Vlaamse volkskundigen
zich met het naz¡-regime had ingelaten en

dat de verouderde en teveri; polit¡ek
gevaarlijke not¡es een taai leven bleken te
leiden. Vandaar Voskuils 'hygiënisme; zijn

felle t¡rades tegen alles wat de oude, ger-

man¡serende opvattìngen weer van stal

haalde. Zie zìjn klassiek geworden opstel

over het midwinterhoornblazen, of l¡ever,

over de Germaanse oergeluiden die men

opeens weer uit dìt archaïsch ogende
instrument nieende op te vangen,

EEN (VOORZICHTIG) PLEIDOOI VOOR
,PUBLIC FOLKTORE'

Voskuils hygiënisme is bu¡tengewoon
belangrijk geweest, zoals het óok nu nog

een solide uitgangspunt vormt ¡n, büvoor-

geÏronìseerd, maar nìet .onderzocht.

Vosku¡1. büvoorbeeld, signaleerde rñet het
nodige sarcasme hoe een propagandist

van het m¡dW¡nterhoornblazen zün ¡nstru-

ment in een jazzbandje hanteerde, maar

het verschijnsel zelf. ¡nteresseerde hem
niet. Pas ¡n de jaren negent¡g werd folklo-
risme, bijvoorbeeld in Ton Dekkers onder-

zoek naar de paasvuren, een studieobject
op z¡ch en werden kwesties van authent¡-
citeit of nìet-authent¡c¡teìt langzamerhand

van Voskuil mee- beeld, discussies

speel! d¡e de huìd¡- rond immigrat¡e en
ge distantie bewust De grenzen tussen het . etn¡c¡teìt. Maar tege-
forceerde. Zodra museum en het festival lijk is wel een erg

Meertens hem hier- lijken te vervagen, | ,Ou¡ty model ont-
toe de ru¡mte liet, I staan. Lange tijd
wist hìj nagenoeg werd folklorisme
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WAT IS'PUBLIC FOLKLORE'?

'Public folklore'ìs, str¡kt genomen, iets dat
in Neder¡and en Vlaanderen geen naam

heeft. Er ¡s geen equ¡valenu het is,zoals dat
ook voor Du¡tsland en meerdere Europese

landen geldt, iri feite onvertaalbaar.
Barbara Kirshenblatt-Gimblet def¡n¡eert
'publ¡c folklore' als'the profess¡onal med¡a-

t¡on of folklore for the publ¡c'- zeg maar,

de e¡gen, volkskundige 'vertaling' van
volkscultuur naar het grote publiek., Het

gaat dus n¡et om het vertalen, het popu¡a-

r¡seren van het vak. Het gaat om het verta-

len van iolkscultuur, bijvoorbeeld in

musea, ¡n de media of op allerlei fest¡vals.

Een befaamd Amerikaans voorbeeld is het .

jaarlûks door The Sm¡thson¡an lnstitution
georganiseerde'Fest¡val of American
Folklife'op de Mall in Washington. 'Publ¡c

folklore' refereert aan dit soort representa-

ties van volkscultuur, althans voorzover de

'professionals; de academ¡sch geschoolde 
_

voìkskund¡gen, er act¡ef en beroepshàlve

bü betrokken zijn.

Ciok de'Volkskundler' ¡n Bad Homburg

hadden de grootste moeite met het
begrip.Vooi hen verwüst'Folklore' al gauw

naar 'Folkloi¡smus; naar wat Hans Moser

oo¡t bestempelde als tweedehands volks-.

cultuur': de vervlecht¡ng - of liever recon-

textual¡serìng - van volkscultuur in com-
merc¡e, toerisme of pol¡tiek. 'Rücklauf is

een andere, voor de hand l¡ggende associ-

at¡e: het terugvloeien' van verouderde en

dikwüls politiek bedenkelüke noties uìt de

volkskunde in de gedachtewere¡d van de

groepen d¡e ze onderzoekt - in fe¡te een

vroege, maar sterk negat¡ef geladen versie

van de hierboven al genoemde

modernisering: Daarentegen heÞft

re; zoals het door de'folklor¡sts'

wordteen veel minder negat¡eve

aandu¡ding van de d¡scipline

wúst zowel naar hetobject als naar hêt vak-

gebied) geven ze zelf de voorkeur aan'fol-
klorist¡cs' of'folklore studies: Ook worden

de eigen onderzoeks- en onderwijspro-
gramma's vanwege de d¡sciplinaire ver-

schu¡vingen binnen de Amer¡kaanse cul-

tuurwetènschappen nogal eens als'folklo- .

re and cultural studies'of'folklore and eth-
n¡c stud¡es'aangeduìd.' Maar in het alge-

meen is de ãìsgc¡atie met stoffigheid of
wat slechts namààken tweederanqs kan

ziin veel mìnder sterk. Hooqstens komt het
adjectìef'fo¡kloric' in de buuit.',:r:r ,.
Nog opvallender is het fe¡t dat de'fctlklò-
r¡5ts' ¡n geheel neutrale termen van de

'popular arts of ethnogra phy'kunnen spre-

ken, door Kirshenblatt-Gimblet gedefini-

eerd als'the uses of folklore and folklo-
r¡st¡cs by the publ¡ci Ook hìer ontbreekt
een associatie met'Folklorismus' of
'Rücklauf' en lijken de'folklor¡sts'ju¡st een

n¡che te creëren d¡e m¡sschien wel beter

recht doet aan de afgenomen afstand tus-

sen onderzoeker en onderzochte dan de

Out of the OnlyGame in fown?').

Vanu¡t de Duitse situatie zijn het wantrou-

wen ên de distantie van de 'Volksku ndler'
ma¿r al te begrUpelûk. Distant¡e is een

kwestie van beroepseer, van professionele

en morele integriteit geworden. De Duìtse

volkskunde heeft zich tenslotte in verre-

gaande mate met het naz¡-regime geënca-

na¡lleerd. Erger nog, ook het hu¡d¡ge
publ¡eke dome¡n lúkt nog steeds sporen

van de vroegere 'Volkstlimelei' te koeste-

ren (zie büvoorbeeld popula¡re telev¡s¡e-

programma's als de Volkstüml¡che

H¡tparcde), zoals oo¡t door de volkskunde
gemunte not¡es, al is hèt dan ¡n andere
gedaante, telkens weer opduiken ¡n het
publieke debat over ìmmigrat¡e en etni-

. cite¡t. Vandaar dat de 'Volks.kundler' wel

ideologiekritiek bedrijven en verschünse-

len als folklor¡sering en'Rücklauf'ook als

een leg¡t¡em stud¡eobjecl beschouwen.

l\4aar er¡n betrokken worden, zelf deel uit-

maken van het publìeke dome¡n. ¡s wat
anders. 'Med¡at¡on' of'brokerage' - dat
moeten anderen maar doen, n¡et zùzelf

n¡et de onderzoekers, En dat is dan weer

voor de'folklorists' ondenkbââr: een'public

folklore' zonder'public folkloristsl bestaat

eenvoudig niet, Zelfs in het meest centrale

begrip in de discussie stonden d¡stant¡e en

betrokkenheid dus tegenover elkaar.

Toch kon een deelvan de'Volkskundler'de
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dien een sterk reflexieve volkskunde onr-

wikkeld, waarin met name vanuit de histo-

riografie een reflectie op de toegepaste,

cultuurpolitieke d¡mensies van het vak op
gang is gekomen. Qpvallend genoeg is de

verhouding tot het publ¡eke domein n¡et

meegenomen in deze reflectie, hoeweì het

in deVerenigde Staten voor een aanz¡enltk
gedeelte ju¡st de 'public folklorists'zûn
geweest die dit debat hebben aangezwen-

geld. Tot nu toe lükt hun werk nauwelijks
gerec¡pieerd te zün in Nederland en

Vlaanderen.

lkwil hiergeen ondoordacht pleidooi hou-

den voor'publ¡c folklorei Bad Homburg

heeft laten z¡en hoezeer de Europese en

Amer¡kaanse s¡tuaties verschillen en hoe,

ook los daarvan,de Duitse achterdocht een

gezond ant¡dotum b¡edt tegen de soms

naÌêve (en zelfs pol¡t¡ek correcte) e¡emen-

ten in de Amerikaanse betrokkenheid.

TegelUk zùn er genoeg maatschappelûke

ontw¡kkel¡n9en. met name rond musea, de

media en de afgenomen afstand tussén de

cultuurwetenschappen en de samenle-

ving, die een nader bekìjken van'public
folkloreivan de representatie van volkscul-

luut extrc murcs, techtvaardigen.'o

lk besluit met twee recente projecten,een

Vlaams en een Nedeilands, d¡e iets van d¡e

ontw¡kkelingen illustreren." Het eerste

betreft het Gentse 'Huis van Alûn; het
vroegêre Museum voor Volkskunde, dat
sinds enige jaren een n¡euwe, vooral mul
ticuhurele bestemming heeft gekregen

en onlangs een belangrük aandeeì had ¡n

de tentoonstelling 'Gentse Stads-

gezichten: Het bùzondere aan d¡t project

¡s het samengaan van lokale geschiedenis

en 'buurtwerking': de lokale gemeen-

schap, het voorwerp van de exposilie,

werd tegelìjk actief ¡n de opbouw en

organisat¡e van de

expositie betrok-
ken:'public folklore'

ten voeten uit, r':

Het Nederlandse project, de door Gerard

Rooijakkers en anderen opgezette

'ldentite¡tsfabriek Zuidoost; toont een

andere vorm van ¡nterveniërende 'public
folklorei Het betreft de opbouw in het

Brabantse Kempenland van een virtuele

infrastructuur. die het publ¡ek (¡n de eerste

plaats de mensen uit de regio zelf) langs

talrüke objecten ìn en buiten musea,langs

eveneménten, landschappelìjke waaroen

en natuurhistorische bijzonderheden kan

voeren. Het project ¡s geheel op'het
publìek ger¡cht en, al is er samenwerk¡ng

met toeristische organ¡saties, het wìl

bewust een ander, niet-toerist¡sch

Kempenland laten zìen.Van Gogh, bijvoor-

beeld, d¡e ¡n de Kempen zìjn eerste ¡nte-

r¡eurs en landschappen ontwikkelde, mag

niet ontbreken, maar ook hij wordt van

geheel andere kanten bel¡cht dan gebruÈ

kelijk.r3

Een Nederlands-Vlaamse b¡jeenkomst

waar¡n deze en andere veelbelovende pro-
jecten tertafel komen,lìjkt me hoogst rele-

vant. Het NCV en het VCV zouden daar een

centrale rolin kunnen vervullen, I

De voorljggende tekst vormt een herziene en sterk uitgebreide versie vàn de ¡n Veñlo (13/10/2000)
gehouden voordråcht.

Over die herkomstzie Bruce lâckoô,The Folkong Revilal, New york Folklorc'l l 11985), Þ 195-203; Robert
Càñwell, When We Werc Good:îhe Folk RevivaLcambr idge Mass., Harvard Universiry Press, 1 996. Voor de
anecdotezie [,lary Beth Stein, How Big ¡s ôur Subject? Broke ng Disciplinaryand National Cultu ret rn:

Reg ina Eend¡x en Gisela Welz Ged.),Cultural grckerage. Forns of lntellectual Prcctice ¡n soc¡ety t=.loundl of
Folklorc Resesrch 36 (1999), p.2-31, t 49.

Sarb¿rà Krrshenblàn.cimbler, folklorisls iñ Pu blic. Reflections on CulturãlBrokeràge in lhe Unn¡d StdLe!
¿nd Getmàny, Jounal of Folklorc Resear.h 37 I2OOO), p. 1-21 , Het betreft hier een u¡teßt verhelderende
beschouwing naar a¿nleiding vân Bad Hombu rg. Ah 'president'va n de American Folkìore Society hield
Kirshenbìaft-Gimblet alin 1988 een bevlogen maarookkritkch betoog wãar¡nzede integrdtievan
'pLrblic folklore'bepleitte. Zie idem, M ktaken Dichotomies, )ownal of Aneican Folklore 1 01 ( 1 998), p. 14G
155. Nãjàar 2000 gafzê op uiìnodiging van her flleertens lnstituut een tweetal lezingen in Amsterdam.
BârbaÊ K¡rshenblan-Gimblet Folklore's Crisis,./ourn¿l ofAme can Folklote 111 11998), p. 281-82.

Jozef Vos, De Spiegel det Volksz¡el-Volksl¡edbegip en cultuutpolt¡ek engagement ìn het bijzondet ¡n het soci-

al¡stßcheen ko¡holiekejeugdidealisne t¡j¿ens het ¡ntehel/um, Nijmegen, l993, idem, Denoúat¡se ngvon
de schoonheid.lwee eeuwen schol¡nq ¡n de kunsten, Nijrregen, 1 999; Rob van Ginkel,Op mek naat e¡gen-

heid.Denkbeelden en d¡s.uss¡et o\/et cuhuur en identiteit ¡n Nede and,Deî Haag,1999; Atbert van der
Zeijden, Devooryetchiedenis van het Nede an¿s Centrum voot VolkicultuurDe ondeßteuning van de volks-

culruutueoefen¡ng ¡n Nede an¿ 1949-1992,Ut¡echt,Nederlands Centrum voor Volkscu ltuur, 2000.

Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerãrd Rooijakkeßîed.),VolkscultuuLEen ¡nleiding in de Nederlan¿se
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