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Ideologie en aolkscultuur: het internationale debøt

HERMAN ROODENBURG

'Volkscultuur', zo stellen veel volkskundigen nu, is de cultuur van alledag,
de wijze waarop mensen vorm en betekenis geven aan hun dagelijks
bestaan. Dat is dus wat anders dan de boerencultuur die zo lang en zo
intensiefdoor de oudere volkskunde werd onderzocht, dat ze spottend als
'boerenkunde'werd aangeduid. Het gaat evenmin om de lagere klassen in
het algemeen. Al maken ze deel uit van het onderzoeksobject, volkskunde
bestudeert meer dan de 'cultuur van eenvoudige mensen'rt zoals ze ook
meer is dan een'history from below', een'people's history' of een geschie-
denis van de 'subalterne klassen'.' Volkskundigen of etnologen bestude-
ren de cultuur van alledag: 'het algemene levenspatroon [...] waarin een
ieder (zowel machthebbers als onderdanen in alle geledingen) deelt en dat
de grondslag vormt van het samenleven'.3 Anders gezegd, de huidige etno-
logie richt zich op de bestudering van breed gedragen cultuurverschijnse-
len in hun historische, sociale en geograflsche dimensies, waarbij zij deze
dimensies opvat als dynamische, groepsgebonden processen van beteke-
nisgeving en toe-eigening.

Deze omschrijving is vrij recent. Ze is de resultante van talrijke discus-
sies die niet alleen in de volkskunde maar in de laatste decennia ook in
naburige disciplines als de culturele antropologie en de cultuurgeschiede-
nis zijn gevoerd. In dit hoofdstuk wordt een geserreerd overzicht geboden
van deze discussies. Het hoofdstuk is chronologisch en thematisch opge-
bouwd. Het gaat om thema's waaromheen zich telkens de discussies over
volkscultuur, over het formele object van de volkskunde, bewogen heb-
ben. Het grootste deel van dit debat werd in Duitsland gevoerd, maar de
Nederlandse volkskunde en die in andere landen zullen eveneens ter spra-
ke komen. ìØat dit hoofdstuk beoogt is het bieden van inzicht, de moge-
lijkheid om snel oude en nieuwe discussies te herkennen en zo verbanden
te leggen met vergelijkbare kwesties in de andere cultuurwetenschappen.

VOLK EN AUTHENTICITEIT

I-Iet is gebruikelijk de volkskunde te laten beginnen bijJacob en Wilhelm
Grimm of, eerder nog, bij Johann Gottfried Herder. Zulke stambomen
lrebben hun eigen rufio. Ze vormen de neerslag van historisch gesitueerde
vertogen, die in het aanwijzenvan bepaalde lijnen door de wetenschapsge-
schiedenis de eigen discipline of invalshoek willen legitimeren. Nu is het
zeker zo dat Herder en de Grimms grote invloed hebben uitgeoefend op de
volkskunde, zoals deze zichin de negentiende eeuw inveel Europese lan-
clen en ook in de Verenigde Staten heeft ontwikkeld. Maar er zijn ook
invloeden geweest die eerder uit de Verlichting zijn voortgesproten dan uit
het romantische gedachtegoed.

Dat begint al met de term 'volkskunde', gemunt in de laatste decennia
van de achttiende eeuw. FIet begrip werd noch door Herder noch door de
Grimms gehanteerd.a Voorzover we weten werd de teûn voor het eerst in
t782, in het Duitse Göttingen, gebruikt. In dezelfde periode verschijnen
verwante noties als 'volkenkunde' (t77t), 'etnografie' (t77t) en 'etnologie'
(tZ&Ð. Het zijn typische Verlichtingsbegrippen, bedoeld om orde te schep-
pen in de talloze gegevens die sinds de zestiende eeuw over allerlei landen en
volken zijn bijeengebracht. FIet voornaamste verschil tussen 'volkenkunde'
en 'volkskunde'lag eigenlijk daarin, dat het eerste begrip de studie van alle
volken aanduidde en het tweede de studie van een enkel volk.s

Voor Herder en de Grimms bezat 'volk' een diepere, meer pregnante
betekenis. Voor hen was het begrip verbonden met noties van authentici-
teit, die in de tweede helft van de achttiende eeuw voor het eerst verwoord
werden en die zich juist onderscheidden van de Verlichting. Als Herder
bijvoorbeeld van de 'Kultur des Volkes' spreekt (tegenover de 'Kultur der
Gelehrten') of van 'Volksdichtung', 'Volkslied' en'Volkspoesie', dan han-
teert hii 'volk' in een tegelijk nostalgische en therapeutische betekenis. De
begrippen verwijzen naar een gekoesterd verleden, dat als een belofte, een
verjonging van het heden kan fungeren, én naar de toekomst. En daarmee
namen hij, de Grimms en hun vele geeswerwanten een bijzondere positie
in in wat wel de 'ontdekking van het volk' is genoemd: de plotselinge aan-

t. Van Dülmen (red.), Kuhur der einfachen Leute, tgS3;
vgl. Van Deursen, Mensen aan klein vemogen, t9gt.
r. Sharpe, 'History ftom below', r99r; Samuel (red.),
I'aople's History, r98r; de notie'subalteme klassen' is
lrfkomsdg van Antonio Gramscr.
3. Rooijakkers, Rituele repenoires, 1994,p- 78;vgl.
l)ckker, 'De blik omlaag gericht', 1995, pp. 36ra66;
I-indner, 'Zur kognitiven ldentität', 1987, p. 8; Lipp,
'Alltagskulturforschung', 1993, pp. 24-25.

4. Zie over de (verwaarloosde) Verlichtingsinvloeden
bijvoorbeeld HartmannJ 'Die AnfÌinge der Volkskunde',
f994.
5. Luz, 'Die Entstehung der Ethnologie', r98z;
pp. z9-46; Y ermeulen,'Origins and institutionalization
ofethnography and ethnology', 1995, pp. 39-59, hier
pp. 4o-4r; vgl. Hartmann, 'Die Anfiinge derVolks-
kunde', ¡994.
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dacht onder intellectuelen voor de 'achtergebleven' groepen, de boeren en
vissers, in het eigen Europa.6

'It was much the same as being with a tribe of Indians', zo schreef bii-
voorbeeld James Boswell in 1785, de dorpelingen 'were as black and wild
in their appearance as any American savages whatever,.T De ,indianen-
stam' die hier wordt neergezer kende zeker niet de beschaving die voor
deze welgestelde Schot vanzelfsprekend was. Het ging om de bewoners
van de Hebriden, een aantal afgelegen eilanden aan de schotse westkust,
die hij in ry73 met Samuel Johnson had bezocht. Dat het een projectie
betrof, dat ze op hun reis vooral het 'andere' zochten, een tegenbeeld van
de ontwikkelde cultuur waar ze zelf toe behoorden, laat zichgemakkelijk
illustreren. Toen ze bijvoorbeeld op het eiland Glenmorison verbleven,
brachten ze hun gastheer en zichzelf in een lastig parket: ,his pride seemed
to be much piqued that we were surprised at his having books,.8

Johnsons aandacht bleef beperkt tot een verlichte, intellectuele nieuws-
gierigheid. Hij was benieuwd naar de 'primitive customs' die hij en zijn reis-
genoot op de Schotse eilanden hoopten aan te treffen. Maar wat hem van
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vroegromantici als Herder en deels ook van Boswell onderscheidde, was dat
hij nauwelijks bereid was zich met dit primitivisme, met deze andere wereld,
te identificeren. Hij had een hekel aan Jean-Jacques Rous-
seau ('Rousseau, Sir, is a very bad m¿¡¡'r) en hij moest wei-
nig hebben van de Schot James Macpherson (r 73 6- 17 g 6),
die hij in een felle aanval voor oplichter, voor een regel-
rechte 'imposter' had uitgemaakt. Waar het om draaide,
was dat Macpherson in ry6o zijn Fragments of Ancient
Poetryhad uitgegeven, gezangen die hij naar eigen zeggen
in de Schotse Hooglanden had opgetekend en die terug
zouden gaan tot een zekere Ossian, een blinde bard uit de
derde eeuw.I"DeFrøgmenrs (meestal aangeduid als de Os-
sian) werden een sensatie. Ze pasten in een opkomend na-
tiebesef onder Schotse intellectuelen. Tegelijk leidden ze
in geheel Europa, ook in Nederland,'r tot esthetische ver-
nieuwing en tot discussies over de waarde en betekenis
van mondelinge tradities.r'Befaamde filosofen als Dide-
rot en Rousseau kozen de zijde van Macpherson. Hetzelf-
de gold voor Flerder, die in een beroemd geworden opstel
over de O s si an zijn eigen ideeën over het volkslied zou ont-
wikkelen.r3

Vele jaren later, in r8o5, constateerde een speciaal inge-
stelde commissie dat Macpherson nogal royaal met zijn
gegevens was omgesprongen. Hij had passages toege-
voegd, andere weer weggelaten, terwijl hij de taal had bij-
geschaafd en het geheel een meer verheven karakter had
bezorgd. Maar tegelijk konden de heren vaststellen dat
Macpherson wel degelijk uit de mondelinge traditie had
geputj ook al ging die slechts een paar eeuwen terug.'4 De
waarheid lag dus in het midden, een standpunt dat de meeste historici die de
affaire onderzochten hebben overgenomen. Een van de uitzonderingen is
de historicus Hugh Trevor-Roper, die de gezangen afdeed als pure 'inven-
tion of tradition'. Met de Ossiøn, zo meende hij, hadden de Schotse Hoog-
landen zich op 'frauduleuze'wijze een eigen Oudheid toebedeeld.'5

Een waar kamer-
geleerde: Jacob Grimm
aan zijn met boeken
beladen schrijftafel in
Kassel. Later memo-
reerde een zoon van
rùüilhelm Grimmhoe
zijn oom zich bij het
schrijven over het
papier boog en zijn
ganzeveer volledig
kapot schreef. Pas veel
later, na l9oo, zou het
filologische onderzoek
met daadwerkelijk
veldwerk verenigd
worden. Tekening van
LudwigEmil Grimm,
r8 november r8r7
(Privé-collectie
Duitsland).

TlN{],L],,
ZXS ZÅr*(:Ir.
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Titelblad van Bilderdijks be-
werking van de Ossian, gepu-
bliceerd in r8o5 te Amster-
dam. Ook in Nederland trok-
ken de gezangen grote aan-
dacht. Een eerdere vertaling
was in 1793 uitgebracht. Dat
ook Bilderdijk zich aan een
vertaling wiidde wâs geen toe-
val. Meer dan zijn tijdgenoten
stond hij open voor de Duitse
romantiek (Universiteits-
bibliotheek, Amsterdam).

6. Zie vooral Burke, Popular cuhure, 1978, hfst. r. 'The
Discovery of the People'.
7. Boswell, Joumal of a tour to the Hebrides (t78), t97o,
p. 25O e.v.
8. Ibidem, p. 246.
9. Boswell, Life oJJohnson (r79r), rg7o, p. 359.
to.lnt76z en 1763 verschenen nog twee delen, de
Fingal en de Temora.
tt. Daas, De gezangen aan Osian in Nederland, t96t.

rz. Daar ligt ook het verschil met de Reliques of ancient
poetry, die in r765 door Thomas Percy werden
uitgegeven. Percy zag in de balladen die nog circu-
leerden slechts verarming en verbastering.
r3. Herder, 'Auszug aus einem Briefrvechsel übe¡ Ossian
und die Lieder alter Völker'(r773), r978.
14. Btnke, Popular cuhure, t978, p. t7; Shiach, Discourse
onpopular cuhure, 1989, pp. ro9-rro.
r5. Trevor-Roper, 'Invention', 1983, p. 18.
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Een authentieke ver-
teller vastgelegd: Voskuil
heeft hier Auke de lWal
uit het Friese Eestrum
gefotografeerd, een
voormalig strohande-
laar, paardenkoopman
en los werkman. De lVal
was een van de voor-
naamste bronnen voor
verzamelaar A.A. Jaars-
ma, die tussen 1965 en
r98o maar liefst 16.ooo
volksverhalen biieen-
bracht. Jaarsma zit
rechts van de verteller
(foto collectie Meertens
Instituut).

Een latere, geromantiseerde voorstelling
vanJacob en $7ilhelm Grimm. Ze luiste-
ren naar Frau Viehmann, een oude boerin
uit Hessen, die hen van talrijke sprookjes
voorzag. De broers zijn echter nooit op
veldwerk geweest. Frau Viehmann, stâm-

mend uit een Hugenotenfamilie (haar
meisjesnaam was Pierson), kwam als
marktvrouw bij hen thuis en daar vertelde
zij haar verhalen (anonieme grayure naar
een schilderij van L. Katzenstein, midden
negentiende eeuw).

Zelf plaatste Macpherson de natuurlijkheid en zeggingskracht van zijn
Ossian tegenover de literatuur vanzijn eigen tijd, die hij als al te verfijnd en
al te gekunsteld beschreef. De afgelegen en nauwelijks geletterde Hoog-
landen werden zo in stelling gebracht in een esthetisch debat. Misschien
kunnen we stellen dat intellectuelen als Macpherson, Rousseau en Flerder
naar authenticiteit zochten, maar dan een andere dan de 'klassieke,, filolo-
gische authenticiteit, waar het Johnson om te doen was geweest. Ze situ-
eerden die authenticiteit in het landleven of in cuhuren ver buiten Europa.
En ze situeerden haar in het eigen innerlijk, dat zich aan dit 'andere' kon
voeden) zich kon vemieuwen tegenover alles wat ze in de hen omringende
cultuur - de taal, de kunst, de onderlinge omgangsvormen - als onnatuur-
lijk, als gemaakt ervoeren. Juist onder het eenvoudige volk, ver weg van hof
en stad, zouden het zuivere en oorspronkelijke, dat deze intellectuelen
voor zichzelfzochten, nog gevonden kunnen worden.16

Herder schetste een romantiserend beeld van geïsoleerde, nog onaange-
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taste gemeenschappen, waar de 'volkspoëzie', hoe gebroken ooþ nog be-
waard was gebleven. In deze oude verhalen en liederen uitte zich de 'volks-
geest'. Ze was anoniem en collectief - 'Das Volk dichtet', zoals Jacob
Grimm schreef - en ze was van eeuwen her. De liederen en verhalen waren
de laatste relicten van mondelinge tradities die hun oorsprong vonden in
de Middeleeuwen of nog verder terug: in voorchristelijke tijden, in de
geliefde 'voonijd'. De 'I(ultur des Volkes' werd zo ontworpen als het
bewuste tegenbeeld van de eigen, geletterde cultuur, ze was naamloos en
tijdloos tegelijk. Het'volk' werd een'locus' van authenticiteit, zoals omge-
keerd alle liederen en verhalen die niet aan de gestelde eisen van anonimi-
teit en tiidloosheid konden voldoen als niet behorend tot het 'volk', als

niet-authentiek terzijde werden geschoven.rT
Die dichotomie heeft tot diep in de twintigste eeuw het volkskundig on-

derzoek beheerst. In feite hebben volkskundigen steeds weer certificaten
van 'echtheid' veileend. Impliciet of expliciet werden bepaalde groepen
(boeren tegenover stadsbeworiers, vrouwen tegenover mannen, bejaarden
tegenover jongeren) als 'echter' dan andere groepen geaffrcheerd. HetzelÊ
de gebeurde met de cultuur (mondelinge tegenover schriftelijke overleve-
ring, eeuwenoud tegenover historisch contingent) en met de gehanteerde

16. Vgl. Cocchiara, The hîstory oJfolhlore, r98t, p. tzz;
en vooral Bendix , In search of authenticity, 1997,
pp.f5-77.
rT.Bendix, In search of authenticity, t997,pp. t5-r6.
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methoden van onderzoek (bii voorkeur 'uit de mond opgetekend'). Een
fraai voorbeeld leveren J.J. Voskuil en Dam Jaarsma, als ze in 1968 op
bezoek gaan bij een Friese verhalenvertelster. Met de zegspersoon, een
oude boerin, zathet wel goed. Ook de onderzoeksmethode (veldwerk, de
bandrecorder) leverde geen moeilijkheden op. Het probleem lag in de ver-
halen, in de overlevering van het materiaal. Als de vrouw het Assepoester-
sprookje heeft verteld) vtaagt Voskuil aan Jaarsma of haar versie wel
'authentiek' mag worden genoemd: komt die niet regelrecht uit de litera-
tuur? Ook over haar versie van Klein Duimpje is hij ontevreden: 'Daar
vroeg ik me óók bij af, is dat nou authenriek, is dat nou uit deze streek, of is
dat uit Grimm gekomen?'Als een dochter oppert dat haar moeder de ver-
halen wellicht weer van haar moeder heeft gehoord, wordt er druk gere-
kend wanneer deze grootmoeder geboren kan zijn. Is het mogelijk dat zlj
de l{inder- und Hausmcirchenheeft gekend, die pas laat in het Nederlands
vertaald werden? Vooral bij Assepoester blijft Voskuil aarzelen.18

Jaarsma en Voskuil stonden bij hun onderzoek nog geheel in de f,rlologi-
sche traditie, met de daarin nog zo lang gekoesterde eisen van anonimiteit
en tijdloosheid. Maar ook in het moderne 'performance'-onderzoek, waar-
in de aandacht verschoven is van de tekst naar de vertolker, is het zoeken
naar authenticiteit levend gebleven. IIet 'echte' en 'ware' wordt dan in de
verteller of zanget gezocht, in zijn talent het publiek momenren van
authenticiteit te laten beleven. re

VOLK EN NATIONALE IDENTITEIT

Al bij Herder bezaten begrippen als 'Volksdichtung', 'Volkspoesie' en
'I(ultur des Volkes' de vruchtbare maar ook verwarrende meerduidigheid
waar onderzoekers nog steeds mee kampen. We hebben gezien hoe 'volk'
verwijzen kon naar het 'oude' en 'oorspronkelijke', naar een verleden dat
als authentieker dan het heden, als een bron van verjonging en inspiratie
werd opgevat. Omdat het echte en oorspronkelijke ver buiten de eigen,
ontwikkelde cultuur werden gezocht, verwees 'volk' in de zin van aulgus
tevens naar de lagere klassen in de samenleving (maar dan met uitzonde-
ring van het 'gepeupel' in de steden, waar lferder niets van hebben
moest). En ten slotte verwees 'volk' naar het eigene of etnische, in de zin
van populus of natio.'o Maar Herder was geen nationalistisch denker, hij
stond eerder voor een opmerkelijk cultuurrelativisme.'r Wel situeerde hij
de 'Volks'- of 'Naturpoesie'tegenover de 'Kunstpoesie'. En die werd stee-
vast geassocieerd met de geheel op Frankrijk georiënteerde aristocratie in
eigen land. In die zin was een nationalistische aanzet al aanwezig in zljn
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werk, maar daar is het bij gebleven. Zo nam hij in zijn Stimw'¿en der Völker
(tllÐ evengoed liederen uit andere talen op, bijvoorbeeld uit het Engels,
Frans, Deens, Spaans en Lets. Het algemene beeld dat hem voor ogen
stond was dat van een veelvoud van naties, die ieder als uiting van een
eigen 'volksgeest' een eigen 'volkspoëzie' bezaten, maar die zich tevens
verbonden voelden in christelijke noties van menselijke waardigheid en
humaniteit.22

Pas na zijn dood, in r8o5, werd de gekoesterde authenticiteit meer en
meer in nationalistische termen gevat, al gebeurde dat lang niet overal en
ook niet op hetzelfde moment. Het is een proces dat we vooral terugvin-
den in wat wel de 'jonge' of 'etnonaties' worden genoemd: díe gebieden
die een zeker natiebesef ontwikkelden, maar nog geen eigen staatsvorm
bezaten, en díe - vaak afgelegen - gebieden die zich in meer of mindere
mate uit een bestaande staatsvorm trachtten los te maken. Voorbeelden
van het eerste zijn het toenmalige Duitsland, Servië, Polen, Rusland en
Finland; voorbeelden van het tweede het toenmalige Schotland, Bretagne
en Baskenland. Juist voor deze jonge naties is dikwijls gewezen op de bij-
zondere rol van archeologen, filologen en de eerste volkskundigen. Samen
met dichters, componisten en andere kunstenaars stonden ze vooraan in
de eerste, nationalistische bewegingen.z3 Dat lag anders in de 'oude' of
'staatsnaties': landen als het toenmalige Frankrijk, het Verenigd Konink-
rijk en Nederland. Daar sloegen de ideeën van Herder aanzienlijk minder
aan.

Het onderscheid tussen jonge en oude naties is zeker niet onomstreden.
Het gaat om ideaaltypen. De accenten kunnen van land tot land en daar-
binnen nog eens van periode tot periode verschillen. Aan het einde van de
negentiende eeuw, bijvoorbeeld, ontwikkelde Frankrijk meer en meer een
etnonationale identiteit. Maalbeperken we ons tot de ontwikkelingen in
de eerste decennia van de negentiende eeuw en dan met name tot Frank-
rijk en Duitsland, dan kan het onderscheid verhelderend werken. Zo is de
Franse natiestaat haast geleidelijk ontstaan: de resultante van een eeuwen-
lang proces van staatsvorming en de ontwikkeling van een nationaal besef,
dat zich gedurende die eeuwen ook binnen de fiisieke en institutionele
grenzen van de staat heeft kunnen ontplooien. De Duitse natiestaat heeft
een andere ontwikkeling gekend. Hij is pas in een laat stadium door een

18. Venbrux, 'Sprookjes in de maak', 1998, pp. 264-265t pp. r4-r5; Dick, 'The folk and their culture', r99o,
zie ookVoskuil,'Voorwoord', 1979. pp. r8-r9.
19. Bendix, ,Iz se arch of authenticity, rgg7, pp. rgg-2ot. 23. Hofer, 'Anthropologists and native ethnographers',
zo. Moser, "'Volk", "Volksgeist", "Volkskultur"', 1956. 1968; Anderson, Imagíned communities, r983,hfst. 5;
zr. Berlin, Vico and Herder, 1976, p. rS7. Smit}:, Ethnic origins, 1986, p. r 8r; Chapman, C¿l¿s,
zz. Moser, "'Volk", "Volksgeist", "Volkskultur"', 1956; r99z;Banks,Ethnicitg,t996,p.rz8.
Batsinger, Fomen der 'Volkspoesie', 1968; r98o,

JJ Ideologie en aolkscuhuur: het internationale debat



nationale gevoelens zich bij uitstek op de eigen 'etnotradities' en 'etnoge-
schiedenis'.27

Als gevolg van deze verschillende ontwikkelingen werden ook verschil-
lende accenten aangebracht waar van het 'volk' gesproken werd. rùØat men
in de oude naties doorgaans onder 'volk' verstond waren die groeperingen
- het volk in de meer afgelegen gebieden, het lagere volk in het algemeen -
die nog niet of slechts ten dele in de natiestaat waren 'ingelijfd'. FIet waren
de staatsburgers die alsnog een natiebesef moest worden bijgebracht:
'peasants into Frenchmen', zoals de historicus Eugen Weber het voor
Frankrijk verwoordde. In dat inburgerings- en beschavingsoffensief - ook
Nederland en het Verenigd l(oninkrijk laten die ontwikkeling zien - fun-
geerden de dienstplicht en het onderwijs als de belangrijkste insrrumen-
ten.'8 Dat sloot niet uit dat ook in deze naties een volkskundige interesse
ontstond, maar het is opvallend dat die interesse vooral in die gebieden
opkwam die zich niet zo gemakkelijk lieten integreren: perifere of achrer-
gestelde gebieden als Vlaanderen, Schotland, Bretagne en Baskenland of,
in Nederland, bijvoorbeeld Friesland. Men beriep zich op her Germaanse,
I(eltische, Baskische of Friese erfgoed, op een etnogeschiedenis die los-
stond van de overkoepelende natiestaat.2e Dat beroep werd sterker naar-
mate de integrerende tendensen van de natiestaat zich, zoals in Breragne,
steviger lieten voelen.3o Misschien kunnen we de verschillende ideeën als
'culturele idiomen' definiëren: we zouden dan kunnen spreken van een
'staatsnationaal' en een 'etnonationaal' idioom, waarbij iedere natie (en
ook weer verschillend naar periode) haar eigen verdeling van deze idiomen
heeft gekend.3r

We kunnen het voorgaande ook anders formuleren. In de periode rond
r8oo, zoals de Franse historicus Pierre Nora heeft opgemerkt, zochten de
Europese naties naar een eigen, historisch gewortelde identiteit. Een 'ge-
heugencrisis', het gevoel opeens afgesneden te zljn van de vroegere stan-

nationalistische voorhoede'gesmeed', terwijl gevoelens van natiebesef
zich niet binnen maar juist buiten enig staatsverband ontwikkeld hebben.
Tegenover de vele staatjes, de 'Kleinstaaterei' die zo typerend is geweesr
voor het woegmoderne Duitsland, stond slechts het Heilige Roomse Rijk,
dat politiek al evenmin een rol van betekenis kon spelen.2a

In feite lagen in die staatkundige verschillen de twee traiecten van natie-
vorming al besloten. sØaar het Franse natiebesef zich als vanzelfsprekend
kon ontwikkelen rond de staat en de 'hoge' culruur van de klasse die de
macht in handen had, daar kon het Duitse natiebesef zich slechts beroepen
op de taal en de volkscultuur. '!Øas haben wir denn Gemeinsames ars
unsere Sprache und Literatur?', zo verzuchtte Jacob Grimm nog in zljn
voorwoord inhet Deutsches wörterbuch.zs Bleef in de oude naties de aan-
dacht voor volkscultuur bescheiden - voor Frankrijk is zelfs gesproken van
een 'longue lethargie ethnographique'r' -, in d.e jonge naties richtten de
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Het leger als'inburgeringsinstrument':
soldaten van de Derde Divisie Veld-
hospitaal tijdens de mobilisatie in de
Eerste Wereldoorlog. De soldaten waren
ingekwarrierd in het Brabantse Lieshout,
in een plaatselijke bierbrouwerij. De
dienstplicht haalde de boerenzonen wes

uit hun eigen dorp en streek. Daarnaast
bracht ze, mede in de verspreiding van
het standaard Nederlands, een groter
nationaal besef. (Foto van Tinus Swinkels
uii: Brabantse mensen: een dorÞ in Brabant.
Eindhoven r99o)

24. Voor een beknopte samenvatting van de tegenstel-
Iingen, zie Brubaker, Citizenship and nationhood in
France and. Getmany, rg92r 'Introduction'; vgl. Smith,
N atíon al identity, r 9gr.
25. Ook opgenomen in: J. Grimm, I{leinere Schriften,
r89o, vrrr, p.3o4.
26. Bromberger,'Ethnôlogie, patrimoine, identités',
r996, pp. rz-r3; voor Nederland: Roodenburg, 'Tussen
"volksgeest" en "volksverheffinC"', rgg4.
z7. Zievoor deze verbanden: Rassem, Dze Volkstums-
wissenschaften und der Etatismus, 1979, met name p. 6:
'Die deutschen Volkstumswissenschaften sind in einer
besonderen (.. .) Situation entstanden, nämlich in einem
nur sprachlich und kulturell, aber nicht mehr und noch
nicht politisch geeinigten Volke'; zie ook Cocchiara,

The history oJfolklore, rg84 deel llr: 'Folklore as an in-
strument of politics and national dignity in the Roman-
tic period'; vgl. Gellner, 'The coming of nationalism
and its interpretation', r996, pp. ß6-139.
28.'Webe4 Peasants into Frenchmen, t976.
29. Chapmar¡ The Gaelic aision in Scottish culture, rg79;
idem, The Celts, r99z; rù(/atson, 'Folklore and Basque
nationalism', r996; Llobera, 'Tlte idea of Vohsgeist in
the formation of Catalân nâtionalist ideology', 1983. Zie
voor Friesland: Van der Schaaf, SÀíednis, t977;Yan der
Kooi, 'Het Fries eigene', 1996; Jensma, Hetrode tasje,
r998.
3o. McDonald, Vl/e are not French!, t989,p. 3r3.
3r. Zie voor culturele idiomen: Brubaker, Citizenship
and natîonhood,, 1992, Þp.16-17,94, 163.
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denmaatschappii, van wat vanaf dat moment het .ancien régime, ging
heten, leidde rot een nationalisering van het collectieve geheugen, een
samenkomen van historisch en nationaal besef. Iedere natie zocht en
construeerde een verleden waaraan ze eigenwaarde en legitimiteit kon ont-
lenen.3'Maar de oude naties verbonden hun ,gouden eeuw, al gauw met
het eigen staatkundige en culturele verleden. Dat was tevens een recenr
verleden. Nederland, bijvoorbeeld, zott zic}, meer en meer richten op de
zeventiende eeuw. Daarmee werden andere tijden die als ankerplaatsen
van het geheugen hadden kunnen dienen (de Middeleeuwen) de Bataafse
periode) naar de achtergrond gedrongen.3: De jonge naties, daarenregen,
de naties die zich niet op een recente politieke erfenis konden beroemen of
die zich juist gevangen voelden in een staatkundig verband, richtten zich
op de eigen etnogeschiedenis, de oude volksverhalen en volksliederen, als
de laatste brokstukken van een ver en heroisch verleden. Dat daarin ook
het verjongende en vernieuwende meespeelde, zoals dat ar door Herder
was verwoord, spreekt vanzelf. Juist van de eigen etnotradities, de ,authen-
tieke' volkscultuur, werd een glorieuze toekomst, een nationare wederge-
boone verwacht.34

FIet ontbreekt vooralsnog aan vergelijkend onderzoek naar de verschil-
Iende trajecten van natievorming en de opkomst van de volkskunde in
ieder land.¡s Dat een dergelijk onderzoek een zeer gevarieerd beeld zal
opleveren is wel duidelijk. De ingewikkelde verhoudingen in Hongarije

76 utnrueN RooDENBURG

De Gouden Eeuw als 'an-
kerplaats voor het geheu-
gen': het in r85z in Am-
sterdam opgerichte stand-
beeld voor Rembrandt. In
r885 schreef eenAmeri-
kaanse reiziger: 'It would
be no easy matter for a
stranger to visit Amster-
dam and get away without
being made aware of Rem*
brandt's great hold upon
the people. If he were not
shown his pictures, he
would, no doubt, have his
house pointed our to him;
and, if not that, then the
square or the statue would
be his fate.' Deze illustra-
tie werd opgenomen in
een Engels reisboek: Ri-
chard Lovett, PzZtures from
Holland. Drawnwithpen
and þencil (T. onden r 8 87).

KALE

32. Vgl. Van Sas , Talen aan het aaderland' 1996'
pp. 16-17.
33. Blaas, 'De Gouden Eeuw', 1985; Bank,I/¿troemrijk
aaderland, r99o; Van Sas, 'De mlthe NedeÃand', r99z;
idem, 'Nationaliteit in de schaduw van de Gouden
Eeuw', r992.
34. Vgl. Smith, 'The "Golden Age" and national
renewal', r997.
35. Maar zie voorlopig Cocchiara, The history oJfolklore
in Europe, r98r, pp. r87-256; \v/ilson, Folklore, natio-

De l(alevala is ver-
schillende keren in het
Nederlands vertaald.
Deze vertaling uit r938
werd doorJan de Vries
van een - nuancerende -
inleiding voorzien en is
verlucht met illustraties
naar schilderijen van-de
Finse schilder Axeli
Gallén-IQllela (r865-
r93r). Van hem waren
ook de door het Finse
heldenepos geïnspi-
reerde fresco's in het
Finse paviljoen op de
Wereldtentoonstelling
van Parijs in r9oo.

nalism and politics in modem Fînland' tg76;}lerzfeld,
Ours once more, r98z; Abrahams, 'Phantoms of romantic
nationalism', r993; Roodenburg,'Tussen "volksgeest"
en "volksverheffing"', r994; Bromberger,'Ethnologie,
patrimoine, identités', r996.
36. Hofer, 'The perception oftradition in European
ethnology', r984.
37. Bausinger, Fomen der 'Volkspoesie', 1968, p. 14;
zie ook Köstlin, 'Die rJüiederkehr der Volkskultur',
t984,pp. z7-28.

bijvoorbeeld verschillen aanzienlijk van de verwikkelingen in Duitsland of
Frankrijk, en het zal in ieder land steeds weer anders gelegen hebben.36

Toch lijkt het elementaire onderscheid tussen staat- en etnonaties (of oude
en jonge naties) in ieder geval een deel van de verklaring te verschaffen
waarom de ideeën van Herder en de Grimms in het ene land met geestdrift
werden onwangen en in het andere slechts aarzelend of veel later. Juist de

nationalistische inspiratie in de etnonaties, het zoeken naar de eigen etno-
geschiedenis en etnotradities, bracht het 'volk' veel sterker in beeld. Het
werd ook in sterkere mate 'uitgevonden'. FIet was een samengaan van
'Fund' en 'Erfindung', zoals Flermann Bausinger al in 1968 schreef. Ook
al had Macpherson meer uit de mondelinge traditie geput dan Johnson
wilde accepteren, hij had het geheel aangevuld en verfraaid.3T

Hetzelfde, zo is dikwijls opgemerkt, geldt voor andere klassieke teksten
uit de volkskunde. Ook de I{inder- und Høusmrirchenvan de Grimms of het
Finse epos, de l(alevala, dat in 1835 door de arts Elias Lönnrot werd gepu-

bliceerd, zijn voor een belangrijk gedeelte 'uitgevonden'. Zo schreef Von
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Arnim, in een beroemd geworden brief aan de Grimms: 'Ich graube es
Euch nimmermehr, selbst wenn Ihr es glaubt, daß die Kinder_ und
Hausmärchen von Euch so aufgeschrieben sind, wie Ihr sie empfangen
habt ['..1.':a Die kritiek lag des re gevoeliger, omdat Grimm eenzerfde ver-
wijt aan von Arnim en Brentano had. gemaakt. In hun liederenverzame-
Iing, Des Knaben wunderhorn (r8o5-rgog), die zoveer dichters en compo-
nisten geihspireerd heeft, zouden ze de 'volkspoesie'misbruikt hebben en
het oude niet bij het oude hebben geraten.¡s Er moesten inderdaad com-
promissen worden gesloren, ook door Lönnror, die dezelfde vriiheid nam
als Macpherson.ao

voor de elite, het publiek waar ze voor schreven, was het materiaal te
ruw, stond het te ver af van de eigen, hoge cultuur. vooral van \Tilhelm
Grimm is bekend hoe hij in de larere edities van de Kinder- und Hausmdr-
chen een literaire 'volkstoon' trachtte te ontwikkelen, die tegemoet moest
komen aan de verwijten van recensenten maar nog steeds recht deed aan
de vermeende authenticiteit van de 'volkspoesie,.4r De noodzaak van be-
werking, van roegankelijkheid speerde des re sterker, omdat diezerfde poë-
zie in de nationalistische beleving van de Grimms tot een herwinnen van
de natie moest leiden. Behalve een esthetisch bood ze een politiek perspec-
tief, ze moest inspiratie bieden voor een nieuwe nationale toekomst. Ach-
teraf vallen de vertekeningen die de romantische volkskundigen aanbrach-
ten gemakkelijk aan te wijzen. Maar het zou onjuist zljn die af te doen ars
'invenrion of tradition', in de negatieve en omstreden betekenis die de his-
toricus Trevor-Roper hieraan gaf. Juist omdat ze meenden alleen nog met
de restanten van een oudere cultuur te maken te hebben, zagen ze hun
bewerkingen oprecht als restauratiewerk.

Laten we, ren slotte, het hilarische oera Linda Bok niet vergeten, het
'oudfriese' handschrift dat opeens opdook in ß67 en waarin Friesrand
een wel zeer oude identiteit werd verschaft, teruggaand tot Attantis. Zelfs
Neptunus bleek van Friese afkomst ('neef reunis'). Het was een grap, een
spel juist met de inventie van tradities) maar het werd door fervente Frie-
zen, later door de nazi's (en weer later door New Agers) geheel serieus
genomen, alsof het de Friese Kaleaalabetrof.4,

RELICT EN REDDINGSGEDACHTE

De eerste volkskundigen mochren het landleven opnieuw ontdekt hebben,
hun blik was zelden op het heden gericht, op de boerencultuur ars deer uit-
makend van de eigen, negentiende-eeuwse samenleving. voor de romanti-
sche volkskunde, of ze nu in Duitsland of in andere jonge naties werd
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bedreven, bezat die cultuur slechts betekenis voorzover ze het verleden in
zich droeg, de brokstukken bevatte van de eigen etnogeschiedenis. Alle
inspanningen waren op dat verleden gericht: op het reconstrueren, vanuit
de bewaard gebleven 'relicten', van een voorouderlijke en voorchristelijke
gemeenschap die er ooit geweest moest zijn. Met andere woorden, tussen
voortijd en heden werd, als anonieme drager van de 'volksgeest', een haast
onveranderlijke volkscultuur gepostuleerd.a3 In feite werden de boeren,
met deze verankering in een ver en heidens verleden, buiten de negentien-
de-eeuwse tijdsorde geplaatst. \Wat men zocht was het 'andere', het onver-
valst inheemse, en niet de talrijke banden die tussen boeren- en stadscul-
tuur toch ook bestonden.

l-

38. De brief dateert uit r8rz. Zie Steig (red.), Achim
øon Amim und Jacob und lVilhelrn Grimm, rgo4,
p.248.
39. Gecit. bij Bausinger, Forrzen der 'Volkspoesie', 1968,
p. z7 (het betreft een briefvan Jacob aan rì(/ilhelm).

4o. Wilson, Folftlore, nationalism and politics in modem

Finland, r976; Honko, 'Die Authentizität des Kalevala',
1987.
4r. Rölleke, DæMrirchen der Brüder Grimm, t985,
pp.33,6t-2,7o-85.
42. Jensma, 'Gespeelde uaditie', r996.
43. Bausinger en Brückner (red.), Kontinuittit?, 1969.
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Het is opvallend hoe dergerijke opvattingen overeenkomen met het .ar-
Iochronisme', van waaruit in diezelfde negentiende eeuw de ars .anders,
ervaren culturen ver buiten Europa werden waargenomen. ook de dragersvan deze culturen, al waren ze vorwaardige tijdgenoten, werden op eilan-den in de tijd gesitueerd: 'peopre without history,. Gekoppeld aan de eer-ste, 'primitieve' fasen van de westerse vooruitgang werd hen een eigen,conremporaine geschiedenis, waarin diezelfde vooruitgang met haar koro_niale overheersing deel wordt van het proces, ontzegd.44

Aan het oorsprongsdenken verbond zich onvermijderijk de overtuiging
dat men moest redden wat er nog te redden viel. Zoars antroporogen langetijd de reddingsgedachte gekoesterd hebben - de ovenuiging dat ze, v6órde westerse beschaving binnendrong) nog van alles moesten optekenen ofin musea onderbrengen4s _, zo heeft ook de volkskunde haar ,salvage eth_nography' gekend, in feite vanaf haar allereerste begin. Zo sprakFlerder,in het opstel dat hij aan Macphersons osszøz wijdde, al van een ,schat, dieniet verloren mocht gaan (een metafoor die volkskundigen nog vele marenzouden gebruiken), en hij vroeg zijn rezerc om de door hen gevonden lie-deren naar hem op te sturen.46 ook Jacob Grimm, in een plan om oudeDuitse sagen te verzamelen, waarschuwde ar in rgrr: ,später könnte esimmer zu spät geworden sein'. En hij hanteerde formuleringen als ,zu ret-ten suchend, was zu retten ist' en 'noch reicht uns die vergangene Zeit dieArme herüber,.47

In de twintigste eeuw is de bezorgdheid zeker niet afgenomen. Margaret .

Mead heeft de antropologie eens omschreven als de wetenschap .which
has been devoted to catching the essence of a curture just as it was chan-ging forever into something new and strange'. Evenals Malinowski, Lévi-Strauss en vere ánderen hanteerde ook zij de reddingsgedachte, hoezeer detwintigste-eeuwse anffopologie zich ook van het oorsprongsdenken hadafgewend.+8 $Øe schrijven steeds weer 'requiems,, aldus de antroporoogRoben Murph¡ we zijn'doodbidders,, aldus de volkskundige KonradKöstlin'+s Inderdaad bleef ook in de volkskunde de vijf-voor-twaatÊge-
dachte nog lang populair. Een fraai voorbeeld biedt Jan de vries. !Øe moe-ten haast maken, zo waarsch'wde hij in tg37, 'want nu de radio tot in dekleinste dorpen zijn schallende stem doet hooren, nu de moderne ver-keersmiddelen stad en platteland dichter dan ooit tot erkaar hebben ge-bracht' nu dancing en jazz, bioskoop en krant tot in de verste uithoekenhun prooi weten re achterharen, gaat die oude vorksbeschaving sneter ver-loren dan het in vroegere eeuwen ooit geschied is.' En hij voegde daar inware nationale geest aan toe: 'Nog is het tijd om het laatste voor weren_schap en nagesracht te redden. Hier ligt een taak voor ieder, die liefde voorzijn volk paart aan piëteit voor het verleden.,5o
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44. Fabian, Time and the Other, rg83;'8.lolf' Europe
and the people without histoty, r 98 z; zie ook Cieraad,
De elitaire aerbeeld.ing, t988, pp. 33-38.
45 . Zie bijv . Koepping, Adolf Bastian and the psychic
unity ofmankînd, r983, pp; rr3-rr5.
46. Herder, 'Über Ossian und die Lieder alter Völker'
(rzzù.
47. De tekst is afgedrukt in: Rölleke, Die Mrirchen der
Brüder Grímm, 1985, pp. 63-69.
48. Mead, geciteerd bii Bendix, In search of authenticity,

De'oude volksbescha-
ving'ten prooi aan de
moderne massamedia.
Twee Zeeuwse meisies
in klederdracht
verbergen hun gezicht
voor de fotograafvan het
weekblad D¿ /(¿tholieþe
Illustratie. De foto
dateert uit r933.

1997¡p.Í37 j Clifford, 'On ethnogtaphic allegory', 1986,
p. Ír2-
49. Murphy, geciteerd bii Clifford, 'On ethnographic
allegory', r986, p. rr5; zie voor Köstlin in dit boek
L^^f¡^-,1,. - 'Yâuuu¡uùLu^ 4r P. r r¿.

5o. De Vries, 'Inleiding', 1937'þÞ.3 en l2; voor een
ander typerend voorbeéld, zie Rooijakkers, "'De tot
vorm gekomen persoonlijkheid van het volk"', r997,
p. 95.
5r. Mak, Hoe GoduerdweenuitJoruterd, 1996.

Nu is er veel aan cultuur vedoren gegaan, zeker onder de Europese boe-
ren, wier aantal sinds de negentiende eeuw steeds geringer is geworden,
een proces dat in de laatste vijfentwintig jaar nog eens een dramatische
versnelling heeft ondergaan. Hoe ingrijpend vooral die laatste ontwikke-
lingen zijn geweest, heeft de journalist Geen Mak enige jaren geleden in
zljnfuaaie boek over het Friese Jorwerd laten zien.s' Dat de dorpelingen
die dit overkomt nog iets willen vastleggen en dat ook journalisten en

onderzoekers geintrigeerd raken door die verdwijnende cultuur, spreekt
vanzelf. Maar het gaat maar al te vaak om een retorische, musealiserende
constnrctie. Achter de steeds weer terugkerende berichten over culturen
die op het moment dat de antropoloog of volkskundige op het toneel ver-
schijnt al nagenoeg verdwenen zouden zijn, steekt dikwijls een stevige
dosis Herderiaanse nostalgie: de overtuiging dat, met het verdwijnen van
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het object, ook iets wezenlijks verloren zort gaan, iets dat meer waarde,
meer betekenis zou bezitten dan alle krachten die de teloorgang reweeg
hebben gebracht. Het is een zeer specifieke omgang met het verleden die
we hier aantreffen. Achter de reddingsgedachte zien we opnieuw de
romantische identificatie tussen onszelf en een als zuiver en natuurlijk
opgevarte culruur, een authenticiteit die ook in onszelfverloren dreigt te
gaan. De onderzoeker, die als een van de laatsten deze ongerepte wereld
gekend heeft en haar voor het nagesracht heeft vastgelegd, wordt zo een
morele en, in veel van de jonge naties, zelfs een nationale held, zoals bij-
voorbeeld Elias Lönnrot.5,

'suRvlvAts, EN EtNocRAFTE

De oorsprongsgedachte, de exclusieve aandacht voor de boerencultùur
voorzover ze het verleden nog in zich droeg, heeft niet alleen de romantische
volkskunde beheerst. ook de term'folklore', in rg46 gemunt door de En-
gelsman $ØilliamJohn Thoms (r8o3-rgg5), is uit dir denken voongekomen.
voor ons heeft'folklore'vooral een negatieve klank gekregen; we denken al
gauw aan toerisme, commercie of politiek. Maar in de negentiende en ook
nog een groot gedeelte van de twintigste eeuw gold ,folklore' als een neurra-
le en bruikbare aanduiding, zowel van de discipline als van haar object.
Thoms had grote bewondering voorJacob Grimm. De tweede, verbeterde
uitgave van diens Deutsche Mythorogie beschouwde hij zelfs als een van de
belangrijkste boeken van de eeuw. \üØat hem voor ogen stond was dat het ve-
le antiquarische onderzoek in het verenigd Koninkrijk, het opsporen van al-
lerlei 'popular antiquities', zou worden aangewend voor de reconstructie
van het inheemse, voorouderlijke verleden. Alle ,relics' van dat verleden
zouden systematisch in kaart gebracht moeten worden, .until some James
Grimm shall arise who shall do for the Mythology of the British Islands the
good service which that profound antiquary and philologist has accom-
plished for the Mythology of Germany,.ss

Een andere onderzoeker die zich door de Deutsche Mythorogiehad raten
inspireren was de Duitser \wilhelm Mannhardt (rg3r-rggo). Hij had het
boek gelezen toen hij een jaar ofzeventien was, en het zou zijn verdere leven
bepalen.5+ Toch nam Mannhardt gereidelijk afstand van zijnromantische
voorgangers . Zo had hij moeite met de gebrekkige systematiek in veel van
hun geschriften. Zoals hij het zelfverwoordde - in een fraaie evocatie van de
laatste, nog bewaard gebleven relicten als overwoekerde ruihes in het land_
schap -, 'Es war nötig die Heber weit tiefer einzusetzen um die bemoosren
Steine von den Grabkammern der vorzeit zu lösen.'55 ook Mannhardt was
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Steeds op zoek naar de oorsprong) îaat'die älteste Bedeutung, die ur-
sprüngliche Gestalt'.56 Maar wat zijn werk vemieuwend maakte was dat hij
een brede, empirische aanpak verkoos. Zo had hij voor zijn belangrijkste
boek, zijn wald- und Fetdkutte uit r875, aan meer dan roo.ooo personen in
Duitsland maar ook in omringende landen als Nederland een uitgebreide
vragenlijst gestuurd. De ingezonden antwoorden hebben hun waarde be-

houden. Zfn negentig iaar later konden ze opnieuw worden ingezet voor
een geheel andere, historisch verantwoorde interpretatie van de bewuste ge-

bruiken.s7 Toch zou het lang duren vóór systematiek en mythologische spe-

culaties werden losgekoppeld van elkaar. Hoe traag dat proces verlopen is

zien we in de latere cartografie: de traditie van de nationale en Europese

volkskundeatlassen waarin de uitkomsten van vragenlijsten op versprei-

dingskaarten werden vastgelegd. sa

Interessant is echter dat Mannhardt ook ruimte bood voor niet-Ger-
maanse invloeden, terwijl lnli zljn twijfels uitte over de ononderbroken lij-
nen die de romantische volkskunde tussen relict en voortijd had aange-

bracht. Beinvloed door de antropoloog Edward Tylor (r832-r9r7) sprak

hii liever van een trapsgewijze ontwikkeling en hanteerde hij als een van de

eerste volkskundigen de geologische beeldspraak van cultuurlagen die in
de loop der eeuwen over elkaar heen geschoven zijn.

Dat Mannhardt zich door Tylor liet inspireren en dat hijzelf weer in-
vloed uitoefende op Tylorianen als de sprookjesonderzoeker Andrew Lang
(t844-r9rz) en de godsdiensthistoricus James Frazer (r854-194r) lag voor
de hand. Uiteraard boden de evolutionistische theorieën van de Engelse

antropologen een veel weidser perspectief, maar wat ze gemeen hadden

met Mannhardt was dat ook zij slechts oog hadden voor de eigentijdse

boerenbevolking, voorzover de daar aanwezige 'survivals' en 'antiquarian
relics' een toegang tot het verleden boden, in hun geval tot de vroegste sta-

dia van de menselijke cultuur. 'Look at the modem European peasant', zo

had Tylor geschreven, 'using his hatchet and his hoe, see his food boiling
or roasting over the log-fire, observe the exact place which beer holds in his

calculation of happiness, hear his tale of the ghost in the nearest haunted

house. and of the farmer's niece who was bewitched with knots in her in-
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52. Vgl. \Yr'illiams, The country and the city, r973;Hall'
'Notes on deconstructing', r98r,p.237; Clifford, 'On
ethnographic allegory', r986, pp. rt2-7Í6.
53. Geciteerd in Dorson (red.), Pe asant customs and
s aa ag e my ths, r 968, pp. 5z- 5 5; v gl. idem, The British
folklorists, 1968, pp. 75-90.
54. Geciteerd bif rù(/eber-Kellermann, Emtebrauch in
der liindlichen Weh' t965, P. ro'
55. Geciteerd bii \ùleber-Kellermann en Bimmer,

Einführung in die Volkskundc / Europäische Ethnologie'
1985, p. 39.
56. Mannhardt, LYald- und Feldkuhe, 1875-1877; gecr-
teerd bij Weber-Kellermann, .Ern tebrauch, r 965, p. r 5.

57. \ù7eber-Kellermann, Erntebrauch, tg65; zie tevens rn
dit boek hoofdstuk 4'p. t76.
58. Zie voor kritische analyses van de canografische
methode: Voskuil, 'De eerste aflevering van de Europese
Atlas', r98z; idem, 'De beperkingen van de geografische
methode', r984.
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side till she fell into fits and died.'En hij besluit: ,If we choose our in rhis
way things which have altered little in a long course of centuries, we may
draw a picture where there shall be scarce a hand,s breadth of difference
between an English ploughman and a negro of Central Africa.,5e

Had Mannhardtzljnstudies ondernomen ars bijdrage aan een ,germani-
sche sittenkunde', in die eigen, inheemse continuiteit waren Tylor en de zij-
nen niet geìnteresseerd. Geen van hen was de 'James Grimm, die Thoms
voor ogen had gestaan. Maar ook hún theorieën waren op het verleden ge-
richt, op de herkomst van de menselijke cultuur in haar geheel. En evenals
de romantische volkskunde spraken zij van 'survivals': van gebruiken, vaar-
digheden en denkbeelden die door de eeuwen heen nauweliiks veranderinE

zouden hebben gekend: 'mere permanence of culture', zoals Tylor het ver-
woordde.6o De methode was simpel, aldus Lang: 'The method is, when an
apparently irrational and anomalous custom is found in any country, to look
for a country where [...] the practice is ['..] in harmony with the manners
and ideas of the people among whom it prevails [..'].6'Met andere woor-
den, wat we weten van de 'suryivals' (sprookjes, vormen van bijgeloof, enz.)
in de eigen cultuur zou telkens geplaatst moeten worden naast de berichten
van, bijvoorbeeld, handelaren, bestuurders en missionarissen over wat er
nog aan levende tradities onder de 'primitieve' volken te vinden zou zijn. De
overeenkomsten (en dan gaat het om verschijnselen als animisme, totemis-
me en magie) konden vervolgens als bouwstenen dienen voor het uiteinde-
lijke doel, de reconstructie van de allervroegste stadia van de menselijke cul-
tuur.6' Let wel, Lang spreekt hier niet van een antropologische methode
maar van 'the method of folklore'. Had de volkskunde zich in de loop van de

negentiende eeuw op het\Øesten en de volkenkunde zich op de wereld daar-
buiten geconcentreerd, in wat al gauw de 'anthropological theory of folklo-
re' werd genoemd kwamen volks- en volkenkunde weer bij elkaar.63 De tij-
den waren ook gunstig. Zolnadden de wereldtentoonstellingen in Londen
(r862) en Parijs (t876, r878, r889, rgoo) de kunstnijverheid van verre Azia-
tische landen getoond naast die van de boeren en vissers van het eigen con-
tinent (op de tentoonstelling van r 878 was de Hindeloper kamer tentoonge-
steld). Op dezelfde wijze kon Paul Gauguin het afgelegen Bretagne - en hij
had zich uiwoerig in de lokale tradities en gebruiken verdiept - van de ene

op de andere dag verwisselen voor het verre Tahiti'6a
Wat de winst is geweest van deze toenadering is moeilijk vast te stellen.

Tylors 'survivals' hadden een neutralere betekenis dan de volkskundige
'relicten', ze waren vooral een heuristisch instrument. Ze moesten toegang
verschaffen tot de eerste stadia van de menselijke cultuur. 'Relicten'waren
meer dan dat. Ze fungeerden, in de woorden van Konrad l(östlin, als

relikwie.6s Van het begin af aan waren ze vervlochten met een etnonatio-
naal gedachtegoed, met de toekomst, de wedergeboorte van de natie. Voor
de Grimms bevatten ze de kiem, misschien wel 'der einzige Samen für die
Zukunft'. In die zin boden de Tyloriaanse ideeën een geringere ideologi-
sche vertekening.66

Inheemse en uitheemse
exotiek bijeen. De
illustratie toont een
aantal hoogtepunten
van de Nederlandse
inzending naar de
SØereldtentoonstelling
van 1878 in Parijs. Links
en rechts van de Neder-
landse maagd zijn enige
'nationale volkstypen'
uitgebeeld. Voor het
voormalig Nederlands-
Indië werden aanspre-
kende voorwerpen van
'kunstnijverheid' opge-
nomen. In het midden
zijn nog enige voor-
beelden van edelsmeed-
kunst weergegeven, die
door koning !(/illem rrr
ter beschikking wâren
gesteld.
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59. Tylor, Primitiae cuhure, r87 t, p. 6.
6o. Ibidem.
6¡. Lang, Custoru and myth' t884'pp. zr,23.
62. Dorson, The Britishfolkloni¿s, 1968, p. zo8.
63. Zie voor Nederland het direct door Lang c.s.
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Toch kunnen we moeilijk stellen dat Tyror en de zijnen een historisch
doordachte volkskunde dichterbij hebben gebracht. In wezen werd het
allochronisme van de ene discipline nog eens geharnast met dat van de
andere. Bekend is hoe in ryo4 inhet Volkenkundig Museum in Berlijn een
grote volkskundige collectie eenvoudig in de prehistorische afdering van
het museum werd ingelijfd. Iets dergelijks had al eerder, in rggz, praatsge-
vonden in het Musée du Trocadéro: direct naast de 'sa[e d,Asie, werd
toen de 'salle de France'geopend. Sterker nog, de Franse krederdrachten
werden gedragen door poppen waarvan de hoofden precies die schedel_
vormen hadden gekregen die de fiisische antroporogie aan de verschilende
streekbewoners in Frankrijk had toegekend.'z op dezelfde wijzewerden
de biologische en verre van dynamische metaforen die al door de Grimms
gebruikt werden nog eens versterkr door de nieuwe biorogische en georogi-
sche beeldspraak, die door de evolutionistenzo graagwerd ingezet. ook
daarmee werd een minder statische vorkskunde niet werkelijk vooruit
geholpen. Een voorbeeld is de Duitse germanist Albrecht Dieterich (rgss-
r9o8), die behalve voor Mannhardtzijnbewondering uitsprak voor Tylor,
Lang en Frazer. Dat ook hij graag in geologische terïnen dacht, blijkt wel
uit zijn karakterisering van de vorkscultuur als de ,Mutterboden der Kur_
turnation'.68 In Nederland zou Schrijnen deze suggestieve beeldspraak
ovememen. '!Øat wij doorgaans "kultuur" noemen', zo schreef hij in r9r3,
'wortelt voor een groot gedeelte in de moederaarde der volkskultuur,.6g

De 'anthropologicar theory of folkrore' was niet de enige antroporogi-
sche stroming die interesse voor de Europese boerencultuur had opgevat.
Noch was ze onomstre d.en. Zo woeg de Engelse volkskundige Joseph
Jacobs (r854-1916) ofhet niet zinvoller was om, vóór de vraag naar de oor_
sprong van sprookjes ter sprake kwam, eerst de waag ,.,aar hun versprei-
ding te beantwoorden. rmmers, als de bewuste verhalen nooit onder pri-
mitieve volkeren gecircureerd hadden maar pas later waren ontstaan, dan
konden ze moeilijk als primitieve relicren worden aangeduid.To op de ach-
tergrond speelden verschillende antwoorden op het probleem hoe russen
de meest uiteenliggende samenlevingen toch culturele overeenkomsren
konden worden aangetroffen. 'rntegrationisten, zoars de Tyrorianen of de
Duitse etnopsycholoog Adolf Bastian (rgz6_19o5), die voor Tylor van
grote betekenis is geweest) wezen op de 'psychische eenheid, van de mens.
ze wilden ruimte bieden voor 'polygenese', voor onafhankelijke uitvin-
ding, die op eenzelfde mentare uitrusting van alle vorkeren kon worden
teruggevoerd. Bastian, bijvoorbeerd, sprak van'Erementargedanken,, die
door de gehele mensheid werden gedeeld maar die zich vervolgens in ieder
volk, afhankelijk van omgevingsfactoren, vertaalden ars,völkergedanken,.
Het was een notie die weinig verschilde van wat de romantische volkskun-
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de en andere door Herder geïnspireerde tradities in het negentiende-
eeuwse Duitsland als'Volksgeist' omschreven.Tt Hiertegenover stonden
de 'difñrsionisten', zoals de Duitsers Friedrich Ratzel Q844-r9o4) en Leo
Frobenius (1873-1938) en de op hun ideeën geënte 'Kulturkreis'-benade-
ring onder leiding van Fritz Graebner Q877-ry4) en \Øilhelm Schmidt
(1863-1954). Zlj wilden wel van verspreiding en migratie weten, maar dat
belette niet dat ook hun theorieën op het verleden waren gericht, op histo-
rische reconstructie, en een sterk speculatief karakter bezaten.Tz

De laatste decennia van de negentiende eeuw zijn dikwijls aangewezen
als de jaren waarin de volkskunde, met de oprichting in talrijke landen van
vaktijdschriften en de instelling van leerstoelen, haar academische ontwik-
keling is begonnen. Het is een conservatief begin ge'lveest. De academise-
ring had zeker te maken met het doordringen van etnonationale opvattin-
gen, ook in oude naties als Frankrijk, Engeland of Nederland.T3 Zoals Eric
Hobsbawm suggereerde) waren juist deze decennia een ware bloeiperiode
voor de inventie van tradities.T4

Maar er was één natie, de Verenigde Staten, waar het oorsprongsden-
ken eenvoudig op zijn grenzen stuitte. In het onderzoek dat nog steeds op
de banden met het oude Europa was gericht deden zich weinig problemen
voor. Men kon het folklorebegrip eenvoudig overnemen, met alle conno-
taties van een inheemse, voorouderlijke restcultuur die Thoms ook be-
doeld had. Dat gold bijvoorbeeld voor het grootscheepse onderzoek van
Francis James Child (1825-1896) en George Lyman Kittredge (186o-
r94r) naar Schotse en Engelse balladen. Vooral de laatste stond voor een

strikte, romantische visie op het vak. Hij hamerde op de collectieve en
anonieme herkomst van de balladen, op hun 'communal origin' en 'com-
munal composition'.7s Beide onderzoekers en hun leerlingen waren
slechts geïnteresseerd in eigentijdse verhalen en liederen, voorzover ze

67. IØeber-Kellermann en Bimmer' EínfÌihrungin die
Volkskunde, 1985, p. 63; Cuisenier en Segalen, Ethnologie
de Ia France, 1986, pp. 15, z5-26; Jamin, 'Les objets
ethnographiques', r985. Zie over volkskunde en fusische
antropologie in Nederland: Roodenburg, 'Marken als
relict', r999.
68. Dieterich, 'Über rJ7esen und Ziele der Volkskunde',
r9oz,p. 176; idem, 'Mutter Erde', r9o5.
69. Schrijner¡ 'Ter nadere bepaling van wezen en doel
der volkskunde', r 9 r 3, p. to ; idem, N e derlands che
Volkskunde, r9r5, p. x; zie tevens Van der Zeiiden, 'De
"wortels" van de volkscultuur', 1995, PP. 24o-24r.
7o. Dorson, Bnir^shfolklorists, r968, p. 3o6; Jacobs'
kritiek werd gepubliceerd in FalÞ-Lore' z (r89r)
pp. r23-L24.
7r. Bausinger, Volkskunde, r 97 r' PÞ. 49-5o; Burzl,
'Franz Boas and the Humboldtian Tradition', r996.

72. Befaamd is nog steeds Graebnets Methode der
Ethnologie ttit r9tt.
73. Zie voor Nederland bijv. Van Sas, 'Varieties of
Dutchness', t 992, pp. r 3-r 5; Te Velde, G em eens chaps zin
en plichtsbesef, 1992.
74. Hobsbawm,'Introduction: inventing traditions',
r983.
7 5. B,endix, Amerikanische Folkloristik' 1995' pp. 45-54.
Kittredge werd beinvloed door de Engelse onderzoeker
Francis Gummere, die voortbouwde op de Grimms en
de vergelijkende volkenkunde in eigen land; zie Bendix,
In search of authenticity, rg97 ' pp.89-9o. Nog krachtiger
omschreefde Engelse verzamelaar Cecil J. Sharp het
volkslied: 'a communal and racial produce, the
expression, in musical idiom, of aims and ideals that are
primarily national in character'; geciteerd in Harker,
'May Cecil Sharp be praised?', r98z' p. 54.
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zicht op het verleden boden. Dat gord ook nog voor Stith rhompson
(i885-r976), die zijn dissertatie bij Kittredge schreef.T6

In het onderzoek dat zich richtte op de verenigde staten zelf kon men
echter moeilijk uit de voeten met de notie van een inheemse, voorouderrij-
ke restcultuur. Er was immers weinig inheems aan de nieuwkomers, aan
de Engelse, Nederlandse en alle andere immigranten, inclusief de zwarte,
uit Afrika weggevoerde bevolking, zoars op hun beurt de inheemse bewo-
ners, de indianen, moeilijk tot de eigen voorouders gerekend konden wor-
den. vandaar dar een van childs leerlingen, william rü(/eils Neweil (rg39-
r9o7)' in r89o een ruimere omschrijving voorsrelde. Hij definieerde folk-
lore als 'oral tradition and belief handed down from generation to genera-
tion without the use of writing,.zz Over .relicten,, met alle romantiserende
en ahistorische connotaties vandien, wordt niet meer gesproken. Het gaat
slechts om mondelinge tradities en geloofsvoorstelingen, waarvan de
transmissie zich tot een aantal generaties kan beperken. Anders gezegd,
het verleden fungeert nog steeds als ijkpunt, maar het is niet meer her verre
en mphische verleden dat steeds weer in de Europese vorkskunde werd
opgeroepen. In die definitie bezaten uiteraard ook de indianen forkrore.Ts

In de verenigde staten voltrok zichzo een andere ontwikkering dan in
Europa. Naast het frrologisch onderzoek, zoals dat door child, Kittredge
en anderen werd verrichtr was er sprake van een opkomende etnografische
srroming in het vak. Neweils banden mer Franz Boas (rg5g- rg4z) warcn
intensief. De laatste voerde zelfs lange tijd de redactie over de American
Journøl of Folklore. Berangrijk is dat Boas de eigentijdse folklore ars meer
zag dan een sleutel tot het verleden. Als ,diffrrsionist, - hij was een reerling
van Ratzel - was hij geinteresseerd in historische reconsrructie. Maar tege-
lijk beschouwde hij folklore ars de weerspiegering van een cultuur en in die
zin bood ze evengoed een toegang tot het heden. Dankzij Boas werd zo de
weg vrijgemaakt voor een opvatting van 'folklore' waarin niet langer naar
de herkomst van relicten werd gespeurd, maar waarin de eigentijdse func-
tie van levende cultuuryormen werd onderzocht.Tg

uiteindelijk bood deze eerste) etnografische samenwerking tussen
antropologen en volkskundigen de ruimte waarbinnen in de jaren zeventig
een interdisciplinaire invarshoek ars de 'performance,-theorie kon onr_
staan. Daarin werden tekst en context vervlochten met elkaar. rret accent
werd verschoven naar'the doing of forklore', naar'folklore as ,,event,,,.8o
Inspiratie werd gevonden in het werk van Kenneth Burke, J.L. Austin en
Erving Goflrnann (aan wie de term 'performance' werd ontleend) en in de
'ethnography of speaking'van Dell Hymes, met wie nauwe contacten wer_
den opgebouwd.s' De aandacht van onderzoekers ars Roger D. Abrahams,
Dan Ben-Amos en Richard Bauman voor context - voor de individuere
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vertolker, zijn vertolking, het publiek, de setting en de wijdere culturele
conrext - betekende een breuk met of liever een hoogst noodzakelijke ver-
breding van het geijkte filologisch onderzoek: het traceren van typen,
motieven en oervormen) waar geen kwesties van vofm- en betekenisgeving
aan te pas kwamen.8"

RECEPTIE EN TOE-EIGENING

ook in Europa was kritiek op het oorsprongsdenken en de daaruit voort-
gevloeide ideeën over een anonieme, zelfscheppende volkscultuur niet uit-
gebleven. Interessant is dat in die kritiek al opvattingen over de receptie en

toe-eigening van cultuur werden geformuleerd, die vooruit lijken te lopen
op de discussies die in de jaren tachtig onder historici werden gevoerd.

Maar het verzet was bescheiden. Pas in de jaren zestig kon definitief met
de oude etnohistorische opvattingen worden afgerekend.

Hierboven zagenwe al hoe bij Herder de 'volkspoesie' of 'Naturpoesie'
werd uitgespeeld tegen de 'I(unstpoesie'. Ze was natuurlijþ waar de

'I(unstpoesie' gekunsteld was, zich van haar wonels had vervreemd' Ook
was ze 'Naturpoesie' in die zin datzevaî eeuwen her dateerde en haast

ongemerkt ontstond: 'aus der stillen Kraft des Ganzen', zoals Jacob
Grimm had geschreven. En hij had eraan toegevoegd: 'über die Art, wie

das zugegangen, liegt der Schleier des Geheimnisses, an das man glauben

soll'.8¡ Zelf maakten de Grimms het geheim alleen nog maar groter door
bij voorkeur in biologische metaforen te spreken.sa

Dat romantische axioma, de overtuiging dat de liederen en verhalen die
onder het'volk' de ronde deden slechts een anonieme en tijdloze herkomst
konden bezitten, is pas aan het einde van de negentiende eeuw serieus in
twijfel getrokken. Nadat de Duitse volkskundige John Meier (1864-199)
zijn eerste bedenkingen al in de jaren negentig had geuit, publiceerde hij in
tgo6 zljn Kunstkeder in¿ volksmund. voor ruim driehonderd vermeende

'volksliederen'wist Meier aan te tonen dat ze bepaald niet aan een anonie-

76. Dundes, 'The American concept', t966' pp rz-r3¡'
Zurnwah, American folklore scholarship, 1988' pp. ro7,
ro9-r ro.
77. Geciteerd bij Dundes, 'The American concept',
1966, p. 5.
78. Dundes, 'The American concept', 1966; vgl' Oring,
'On tlre concepts of folklore', 1986; Bendix,lmerikani-
sche Folkloristih, t995, pp. 36-45.
79. Dundes, 'The American concept', t966,pp. t3-t4.
8o. Bauman,'Inuoduction', 1972' p. xf '

8r. Zie voor een van de weinige toepassingen in
Nederland: De Blécourt, Termen uan toaerij' t99o.
82. Zrmvt alt, American folhlore scholarship, 1988,
pp. r38-r4o; Bauman (red.), Folklore, 1992,pp. 4r-49t
Bendix, Amerikanische Folkloristik, 1995, PP. ro3-r28.
Zie ook hoofdstuk 6 en z in dit boek.
83. J. Grimm, Über den altdeutschen Meistergesang, r9rt,
p. 5.
84. Bausinger, Fomen der 'Volkspoesie', t968'pp. zt-23;
Krapf, Sprache als Organ'ismus, r993; Van der Zeijden,
'De "wonels" van de volkscultuul" r995.
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me volksgeest ontsproten waren. ze waten in het verleden) soms nog heel
recent) uit de liedkunst van de elite overgenomen. Bovendien betoogde
Meier, in wat later zljn'receptietheorie' werd genoemd, dat de liederen
niet zomaar gerecipieerd) maar door individuele inbreng nagenoeg her-
schapen waren. om die processen te traceren pleitte hij voor een nauw-
keurig onderzoek naar het 'kunstlied', naar alle elkaar opvolgende versies.
Als die versies en hun variaties precies gevolgd werden, zou vastgesteld
kunnen worden hoe het lied tot volkslied was geworden en wat daarvan de
bepalende kenmerken waren. 85

Interessant is dat deze ideeën door een andere vorkskundige, Eduard
Hoffrnann-Krayer (1864-1936), nader werden uitgewerkt en in de jaren
twintig zelfs tegen Hans Naumann (1896-195r) en diens model van het
'gezonken cultuurgoed' in stelling werden gebracht. Hoffmann-Krayer
trachtte helderheid te scheppen in de verschillende betekenissen die volks-
kundigen sinds Herder aan her 'volk' gegeven hadden. Hij meende dat de
volkskunde zich niet langer moest richten op het gehele volk, als samenval-
lend met de natie, maar alleen nog op de lagere groepen, op het ,r,"ulgus in
populo'. voonbouwend op Meier wees hij bovendien op de creatieve in-
breng van het individu, ook waar het de 'primitive Gemeinschaft, betrof,
zoals het 'vulgus' onder invloed van de Tylorianen meer en meer werd
aangeduid. De verschijnselen die de volkskunde onderzocht ontstonden
individueel, ze waren niet het product van een collectieve volksziel. Die lag
slechts in de wijze waarop de verschijnselen door de massa werden geassi-
mileerd: 'Die volksseele produziert nicht, sie reproduziert'. De volkskun-
de zou zich op die processen moeten richten.s6

De ideeën van Meier en Hoffmann-Krayer betekenden een geduchte
relativering van het allochronisme waarmee de negentiende-eeuwse volks-
kundigen het boerenleven steeds weer hadden waargenomen. Kenneliik
was dat toch minder anoniem en tijdloos, stond het dichter bij de eigen
cultuur dan men lange tijd gedacht had. En het kende dankzij de creatieve,
vermogens van het individu verandering en vernieuwing. Helaas was Nau-
manns bijdrage aan dit debat eerder een srap terug. In zijn studies, gewijd
aan wat hij 'gezonken cultuurgoed' ('gesunkenes Kulturgut') noemde,
wist hij overtuigend aan te tonen hoe de 'primitive Gemeinschaft' niet
alleen in haar liederen maar op veel meer terreinen van alles had overgeno-
men van de elite. of het nu meubels, klederdrachten, volksboeken of
welke andere verschijnselen ook betrof, steeds kon Naumann eenzelfde
patroon aanwijzen. En uitdagender dan Meier en Hoffrnann-I(rayer stelde
hij: 'Volksgut wird in der Oberschicht gemacht.,

Juist vanwege de eenvoud van zljn betoog en de welgekozen voorbeel-
den trok Naumanns werk al gauw de aandacht. volgens De vries werd de
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volkskunde zelfs in twee kampen verdeeld: 'Eenerzijds de opvatting, dat
kostbaar oud volksbezit uit een zeer ver verleden tot in het heden was blii-
ven voortleven. Anderzijds de meening, dat het slechts de ontluisterde
voortzetting der gewone Europeesche beschaving was, zoals deze in de
laatste eeuwen had bestaan.'87 Als dit laatste waar was) zo meende hii, als

het zo lang als authentiek gekoesterde 'volksbezit' niets anders was dan
wat de hogere standen hadden afgedankt, dan zou dat ernstige gevolgen
hebben voor het vak. De volkskunde zou dan verworden tot 'een studie
van vervalvormen'.88

Het probleem was dat Naumann een karakterisering gaf van de 'priririti-
ve Gemeinschaft' die heel wat grover was dan het beeld dat Meier en Hoff-
mann-Krayer hadden geschetst: 'Zu glauben, daß aus der Gemeinschaft
der Fortschritt komme, ist Romantik. Sie zieht herab oder ebnet mindes-
tens ein.'8e Daarmee was duidelijk wat hij van de romantische volkskunde
vond. Maar door het 'r,-ulgus' iedere individuele scheppingskracht te ont-
zeggeî verkreeg zijn notie van het dalend cultuurgoed een sterk mecha-
nisch karakter. Het volk kon slechts passief reageren. Sterker nog, in hun
collectieve gedragingen leken boeren meer op dieren dan op mensen)
aldus Naumann. In feite sloegen zijn bedenkingen bij de romantische
volkskunde door naar de andere kant, naar een vorm van 'Ilerrenmoral'.
Daarin past ook zijn belangstelling voor Lucien Léry-Bruhl (r857-1939).
Onder de Europese boeren bespeurde hij hetzelfde associatieve en prelogi-
sche denken dat deze Franse filosoof - niet als een gradueel maar als een
principieel verschil met het logische en rationele denken van de cultuur-
volken - aan de natuurvolken had toegeschreven.eo

Nu waren er genoeg tegengeluiden, zowel van degenen die de romanti-
sche volkskunde en haar mythologiserende navolgers wilden verdedigen,
als van volkskundigen die zict, verzetten tegen deze erfenis maar moeite
hadden met Naumanns mechanische receptiemodel. Zo wees Hoffmann-
Krayer opnieuw op de betekenis van het individu (hii sprak van 'individu-
elle Agentien') en op de processen van assimilatie, niet alleen onder het
volk maar ook onder de bovenlaag. Beide groepen waren niet zo gemakke-
lijk te scheiden.e' Hij werd bijgevallen door Adolf Spamer, die een 'Gegen-
wartsvolkskunde' bepleitte, in die zin dat het vak zich los zou moeten
maken van het oorsprongsdenken en zich alleen nog op de assimilatiepro-

$.
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cessen in het heden zou moeten richten.gz In Nederrand werden verwante
opvattingen uitgedragen door De vries.e3 vanuit De Saussures onder_
scheid tussen langue enþarole,dus vanuit een geheel andere, structuralisti-
sche invalshoeþ verwierpen ook de Russische taarkundigen petr Bogaty-
rev en RomanJakobson Naumanns passieve receptiemodel.e4

De termen waarin dit debat gevoerd werd zijn ondertussen verouderd,
maar het is opvallend hoe de verschilrende standpunten al vooruit tijken telopen op de discussies die in de iaren tachdg gevoerd zouden worden rondde begrippen volkscultuur en roe-eigening. rn ry7g verschenen tweeinvloedrijke studies over de vroegmoderne volkscurtuur. De eerste, geheel
op Frankrijk gericht, werd geschreven door Robert Muchembred; de twee_
de, geschreven door peter Burke, betrof Europa ars geheel.ss Deze laatste
studie liet ruimte voor tarrijke wisserwerkingen tussen de erite- en vorkscur_tuur' Muchembled koos echter uit de acculturatiemodellen die antroporo-gen ontwikkeld hadden het meest eenzijdige en ook meest omstreden
model: dat waarin srechts sprake is van een dominante en een niet_domi_
nante, 'primitieve' cultuur, en waarin deze laatste cultuur slechts een ont_
vangende rol wordt toebedeeld.s. Later, na stevige kritiek - onder anderevan Burke, die wees op onderhandelingsaspecten, op de .negotiatie vanbetekenissen', of van Michel Vovelle, die wees op de rol van culturele tus-
senpersonen - zou Muchembled het model weer laten varen.eT Eenzelfdelot trof overigens het in Nederrand populaire begrlp 'beschavingsoffen-
sief" dat sterk op het werk van de socioloog Norbert Elias was geënt, alhad zijn magnum opus, zijn studie naar het Europese civilisatieproces, nietalleen onder sociologen en antropologen maar ook onder talrijke historici
ondertussen grote invloed uitgeoefend. e8

In dezelfde jaren zevenrig ontwikkelde de Franse theoloog en psycho-
analyticus Michel de ceneau zijn ideeën over processen van toe-eigening.
Schrijvend over de twintigste-eeuwse massacultuur betoogde hij bijvoor-
beeld dat 'gewone' mensen niet passief maar actief reageren op ales wathen dagelijks aan consumptieartikeren en mediagewerd wordt aangereikt.In termen die direct herinneren aan Hoffmann-Krayers observaties overde reproductieve vermogens onder het volk, beschreef hij alle consump_tie als een tweede productieproces (.une autre production,). En hij weesop het niet aflatende karakter van deze productie. Iedere dag opnieuwgeven mensen hun bestaan rangs deze lijnen vorm: ,l,invention du quoti_
dien''ee In dezelfde jaren muntte pierre Bourdieu het verwante begrip'habitus', als de resultante van de wijze waarop groepen bepaalde gedrags-
modellen internariseren, tot in hun gewoonten en lichamerijke disposities
aan toe.roo

Beide inzichten werden vervolgens geintegreerd door de historicus
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Roger Chartier, in zijn eigen kritiek op de begrippen elite- en volkscultuur.
Chartier verzette zich tegen de stilzwijgende aanname achter deze noties
clat cultuurverschijnselen (voorwerpen, teksten, rituelen enz.) volgens een
specifieke schaal over elite en volk verdeeld zouden zijn, anders gezegd,
dat de twee groepen ieder hun eigen, duidelijk af te bakenen cultuur zou-
den bezitten. Wat in feite nog bewezen moest worden, werd al als uit-
gangspunt aanvaard. In werkelijkheid, aldus Chartier, worden cultuurgoe-
deren voortdurend toegeëigend, worden ze door hoog en laag van nieuwe
en eigen betekenissen voorzien. Zoals hij het zelf verwoordde: 'It requires
identifuing and distinguishing not cultural sets defined in themselves as

popular, but rather the ways in which common cultural sets are appropria-
ted differently.'ror Ook dat doet denken aan lloffmann-Krayer, aan zljn
betoog om cultuurverschijnselen niet op zich maar als historisch gewor-
den, als vervlochten met processen van 'assimilatie', te onderzoeken.ro2
Op dezelfde wijze lijkt Meiers voorstel om alle, elkaar opvolgende versies
van het kunstlied naast elkaar te leggen al de kern te bevatten van Char-
tiers eigen onderzoek, waarin receptieonderzoek en filologisch handwerk
als vanzelf in elkaar overvloeien.

De ideeën van De Certeau en Chartier hebben vooral onder historici
ruime aandacht gekregen. Ondertussen circuleren in de historische en de
cultuurwetenschappen in het algemeen sterk verwante noties ('negotiation
of meanings', 'transgressive re-inscription', 'hidden transcripts' e.d.), die
nog eens aangeven hoe het oudere onderzoek naar elite- en volkscultuur
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hoofdstuk 3, pp. r16-rr9.
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heeft plaatsgemaakt voor onderzoek naar communicatie en receptie in het
algemeen.r03

Achteraf bezien boden de inzichten van Meier en Hoffmann-Krayer een
interessante mogelijkheid om het onderzoek naar volkscultuur te bevrijden
uit het oorsprongsdenken, uit de steeds weer gestelde eisen van anonimi_
teit en continuìteit. Maar de jaren dertig boden weinig ruimte voor ver-
nieuwing. Indirect en soms ook direct - zoals in het gevar van wilhelm
Heinrich Riehl (1823-tïg7), die Nederland eenvoudig weer bij Duitsrand
wilde voegen - had de Duitse volkskunde al geruime tijd de argumenten
aangedragen voor de ideologen van het pan-Germanisme.ro4 Het nazi_
regime kon diezelfde mythologiserende argumenren maar al te goed ge-
bruiken. Naumann, met zijn denigrerende ideeën over het ,volk,, paste
moeilijk in dat nieuwe krimaat en werd terzijd,e geschoven, maar Meier,
spamer en De vries, die ondanks hun aandacht voor het dalend curtuur-
goed toch altijd ruimte hadden gelaten voor het 'oude vorksbezir,, zouden
zich steeds verder compromitteren.ro5 uiteindelijk bood de voorgesteÌde
'Gegenwartsvolkskunde' slechts een bescheiden vernieuwing. De aan-
dacht werd weliswaar verschoven naar processen van betekenisgeving,
naar de inbreng van actoren in het heden, maar het ging nog steeds om
'relictenonderzoek'. De verschijnseren die men onderzocht werden om
hun herkomstr om het verreden geselecteerd. verschijnseren die waren
voortgekomen uit de eigentijdse urbaniserings- en industrialiseringspro-
cessen werden als even zovele bedreigingen van de volkscultuur buiten het
onderzoek gehouden'ro. ook daar is het werk van De vries een goed voor-
beeld van: de volkskunde zou zich slechts op de ,oude levensvormen, moe-
ten richten: op de 'oude volksbeschaving' zoals ze onder boeren en vissers
nog enigszins bewaard was gebleven. Terwijl de Duitse volkskunde in r93r
nog een door lx/ill-Erich peuckert geschreven volkskunde des proretariats
voortbracht, ontbrak het aan een dergelijke inreresse in de Nederlandse
volkskunde. Fret was alleen de sociografische schoor van s.R. Steinmetz
die de depressie en haar dramatische gevolgen voor de stadsbevolking in
beeld bracht, bijvoorbeerd in Dijkhui s' viiftig dagen in een Jordaans kosthuis
(tgzÐ. Maar Steinmetz, nier bepaald een volgeling van Lér.y-Bruhl, moesr
dan ook niets hebben van begrippen als .volksgeest, of .volksziel,.roz

VOLKSCULTUUR EN DE MODERNE VOLKSKUNDE

\ùØaren de jaren twintig, met een aanloop rond r9oo, een eerste momenr
waarop het oorsprongsdenken rer discussie werd gesteld, het tweede
moment lag in de jaren vijftig en zestig. Toen pas werd een daadwerkeliike
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þreuk geforceerd, een afrekening met de oude continuïteitsvoorstellingen,
di* ook na de oorlog nog niet losgelaten waren. De kritiek werd vanuit een

Itistorisch georiënteerde volkskunde aangedragen en vanuit een contem-

¡roraine volkskunde die zich voor het eerst ook werkelijk op het heden

riclrtte. In zljn invloedrijke studie Volkskultuyin der technischen Weþ (rg6r)
\,Vees Hermann Bausinger niet langer op de contrasten maar op de ver-
vlechting van volkscultuur en technologie. Alleen al het meerijden van
lnndbouwtrekkers in agrarische optochten ofhet opduiken van auto's en

treinen in de eigentijdse verhaal- en liedcultuur maakten duidelijk hoezeer

ele technologische ontwikkelingen nieuwe waamemingscategorieën en

nieuwe uitdrukkingsvormen hadden voortgebracht. Geïnspireerd door

Bausinger begon een nieuwe generatie volkskundigen de eigentijdse equi-
valenten van de canon te onderzoeken (populaire lectuur in plaats van
sprookjes, schlagers in plaats van volksliederen, mode in plaats van kleder-

dracht). Anderen sneden nieuwe thema's aan, zoals het dagelijkse bestaan

van gastarbeiders of het wonen in de grote stad. Programmatisch was de in
1966 verschenen bundel Populus reztisus.

Bausingers bijdrage aan de 'Gegenwartsvolkskunde' beoogde echter
meer dan een uitbreiding van de canon, ze vroeg om reflectie op het vak.

Wat hij en zijn leerlingen, de 'Tübingers', bewerkstelligden was dat de

volkscultuur niet langer buiten de eigen, moderne tijdsorde werd geban-

nen, maar dat ze daarin werd teruggeplaatst. In die zin werd ze teruggege-

ven aan de historische wetenschappen, op dezelfde wijze als dit in de jaren

vijftig al door een nieuwe historische volkskunde was gebeurd.ro8 \ù(¡aar

tevoren steeds weer speculatieve verbanden met de voortijd waren gelegd,

daar bepleitten Hans Moser en Karl-Sigismund l(ramer voor nauwgezet

archiefonderzoek. In hun studies naar talrijke feesten en gebruiken in het
vroegmoderne Duitsland lieten ze zien hoe deze verschijnselen in een pre-

cieze lokale en historische context waren ingebed en hoe zevaî veel recen-

tere herkomst waren dan onder de oude eeuwigheidsvoorstellingen altijd
maar was aangenomen.ro9

In de Duitse volkskunde heeft de waardering voor Moser zich vooral op

ro3. Vgl. Bl¿rke, History and social theory, 1992'pp.87'
97-98, r571,Fnjtroff, 'Foucault reformed by Ceneau',
t998.
ro¿. Riehl, 'Auf dem \Wege nach Holland' (1867) ' 1943.
ro5. Zie voor een aantal recente studies over de Duitse
en Oostenrijkse volkskunde in de nazi-periode: Dow en
Lixfeld (red.), The nazification of an academic discipline,
t9g4; LirÍeld, Folklore and fascism, 1994; Jacobeit,
Lixfeld en Bockhorn (red.), Völkische lYisenschart, t994;
zie voor F¡ankriik:Fatre, Le projet cuhurel de Vichy,
r989.

ro6. Vgl. Bausinger, 'Konzepte der Gegenwartsvolks-
kunde', r984.
ro7. Van Heerikhuizen en \üilterdink, 'Conservatisme
en sociologie in de iaren denig', 1978'p' r94
ro8. Vgl. Jeggle e.a. (red.), Volksþuhur in der Modeme,
1986, p. ro.
r09. Zie met name Moser, 'Gedanken zur heutigen
Volkskunde', r954; Kramer, 'Zur Erforschung der
historischen Volkskultur', r968; zie tevens Moser,
Volk sbröuche im ge s chichtlichen \Y/andel, tg9 5i K¡amer'
Grundriß einer rechtlichen Volkskunde, r97 4.
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deze ontmythologisering gericht en op zijn theoretisch berangrijke bijdra-
gen over folklorisme. Daarnaast heeft hij veer bijgedragen aan een daad_
werkelijke historisering van het vak. In Münster ontstond een sterk op
archiefonderzoek georiënteerde vorkskunde die zich richtte op de materië_
le cultuur, een weg die in de jaren zeventig ook door voskuil werd ingesra-
gen, waarbij hij aansluitingzocht bij de Franse mentaliteitsgeschiedenis.
Toch werd de protseling, in de jaren tachtig opgekomen interesse onderhistorici en antropologen voor d.e vroegere volkscultuur met argwaan
gadegeslagen. voskuil hield de adem in, zoals hij in een absurde, veer geci-
teerde passage schreel de jaren denig dreigden terug te keren.rro verwan-
te geluiden werden door de Tübingers geuit: wat bewoog deze .neue
volkstümler')rrr En ook Bausinger mengde zich in het debat, al beperktehij zich tor een zakelijke kritiek. wat de volkskundigen hadden uitgeban_
nenJ zo constareerde hij in 1997, werd nu door de historici bedreven: .Sie
waren es nun, werche die Linien der volkskultur in wenig konturierte
Frühstufen zurückverfolgten, während die vorkskundler oft genug ihre
Hauptaufgabe darin sahen, vermeintriche l(ontinuitätslinien zu durch_
schneiden und im rezenteren Bereich konkrete Ausgangspunkte zu posru-
lieren.'rr2 Bausinger overdreef, zoals hijzerf erkende, maar de angst om
opnieuw in het oorsprongsdenken verzeild re raken was begrijperijk. veelvan de kritiek richtte zich op Muchembled. Het beerd dat de aureur
opriep, aldus zijn critici, was dat van een anonieme en onverandertijke
volkscultuur: erger kon het niet. Bovendien herinnerden de gedeerten over
de levenscyclus en over feest, spel en volksgeloofwel erg sterk aan de vere,
verouderde inleidingen in het vak, incrusief het onkritische gebruik van
bronnen uit de vroegmoderne gereerdencultuur, met al hun veronderstel-
lingen van een verre, voorchristelijke herkomst.rt3

Een ander boek dat met achterdocht ontvangen werd, was Cado Ginz_
burgs studie over Menocchio, de morenaar uit het zestiende-eeuwse Friu_li, die om zijn ketterse opvattingen voor de inquisitie was gebracht. Nu is
het boek in veel opzichten verwanr aan de ideeën van chartier, voorar als
Ginzburg laat zien hoe Menocchio een aantal religieuze traktaten uit de
late Middeleeuwen heel anders heeft geihterprereerd dan zijnreerstelrige
ondervragers. Maar tegelijk meende Ginzburg achter de antwoorden die
Menocchio losliet voor de rechtbank een ketterse en eeuwenoude boeren_
cultuur te ontwaren: een diep gewortelde cultuurlaag die als uit een aard_
scheur aan de oppervlakte was gekomen.rr4 Na de inhouderijke en ideoro_
gische schoonmaakJ waartoe Moser en Bausinger de aanzet hadden gege-
ven, konden dergelijke opvattingen met hun geologische beerdspraak
moeilijk op enthousiasme rekenen. Dat Ginzburg in zijn charivari-onder-
zoek dicht in de buurt kwam van de mythologische speculaties van otto
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I-Itifler, een Oostenrijks volkskundige die zich nauw met het nazi-regime
hnd ingelaten) was nog een verdere complicatie.tts

Toch heeft de houding van de Duitse volkskunde ook iets van een over-
rc¿ctie gehad. Men heeft terecht op de oude continuïteitsvoorstellingen ge-
wezen die in het historisch onderzoek opnieuw de kop opstaken, maar daar
is het grotendeels bij gebleven. Men heeft het onderzoek aan de historici
gelaten, aan de zich snel ontwikkelende 'Alltagsgeschichte'.116 Ook een
notie als 'Eigensinn', verwijzend naar wat volkskundigen als Wolfgang Ka-
schuba ervoeren als een vorm van weerstand en weerbarstigheid onder de
lagere klassen (en waarmee hij en ook Bausinger lange tijd het handhaven
van de term volkscultuur tegenover een elitecultuur verdedigden), was af-
komstig uit de 'Alltagsgeschichte'.rr7 Aan de ontwikkelingen in de richting
van een historische antropologie, met haar aandacht voor de symbolische
dimensies van de dagelijkse cultuur, werd er weinig bijgedragen door de
Duitse volkskunde en evenmin werd er de belangstelling in de Amerikaanse
volkskunde voor het werk van Erving Goffrnann of voor Hymes' 'ethnogra-
phy of speaking' gesignale erd. Zo ook werden de pleidooien van Bourdieu,
De Certeau en Chartier om het cultuurbegrip te dynamiseren en de aan-
dacht te richten op processen van toe-eigeningpas laat gerecipieerd."s

Des te interessanter is daarom de studie van Gerard Rooijakkers naar de
vroegmoderne volkscultuur in Noord-Brabant. Geldt voor Chartier dat hii
zijn opvattingen vooral heeft uitgewerkt voor zijn eigen onderzoeksgebied,
dat van het boek en de leescultuur, in het proefschrift van Rooijakkers
wordt het toe-eigeningsproces voor een veel breder bereik in beeld ge-
bracht. De auteur verbindt processen van toe-eigening met zijn notie van
groepsculturen ofculturele circuits: groepen die in bepaalde situaties ver-
wante gedragsrepertoires ontwikkelen. Individuen functioneren dus in
verschillende circuits tegelijk en dat bezorgt hun een grotere of kleinere
keuzevrijheid. Belangrijk is dat met dit model een instrument geschapen
wordt dat inziclrt biedt in de impliciete onderhandelingsprocessen. FIet

r ro. Voskuil, 'Geschiedenis van de volkskunde', r984,
p.63.
r r r. Jeggle e. a. (red.), Volks kultur ín der Mo deme, t98 6,
p.r6.
rrz. Bausinger, 'Traditionale Velten', 1985, p. 176;
zie ook Mohrmann, 'Volkskunde und Geschichte',
t989/t99o.
I 13. Muchembled, Cuhure populaire et cuhure des élites,
r978; zie voor een zeer felle kritiek: Brückner, 'Popular
Culture: Konstrukt, Interpretament, Realität', r984.
r14. Ginzburg, De kaas en de wormen, tgSzrp. 56.
rr5. Ginzburg, 'Charivari, Jugendbünde und \üilde
]agd', 1983; vgl. Bausinger, 'Traditionale rù(/elten', 1985,
pp. r 78-179; tevens de kritiek van Rudolf Schenda in

Z eiæ chriJt für Volks kun de, 8 z (r 98 6) pp. zoo -zoz. En zie
Ginzburg, Extasen: een ontcffiing oan de heksensabbat,
1993, pp. ro6-to7,r3g-r4o,t74,29r n. 45 (hierwordt
ook De Vries aangehaald), 3rr-3rz n. 2,324n. 47.
r 16. Vgl. Mohrmann, 'Regionale Kultur und Alltags-
geschichte', r987; idem, 'Volkskunde und Geschichte',
r989/r99o; Lipp,'Alltagskulturfotschung', 1993. In
Duitsland waren het vooral Richard van Dülmen en
Norben Schindler die dit vacuüm betrokken.
rr7. Kaschuba, 'Mythos oder Eigensinn?', 1986;
Bausinger,'Volkskultur und Sozialgeschichte', r987;
Lüdtke, 'Organizational Order or Eigensinn', r985.
rr8. Zie echter Korff, 'Kultur', 1978, p. 59; vgl. Lindner,
'Zur kognitiven ldentität', r987.
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wordt duidelijk hoe de 'negodatie' van betekenissen, al naar gelang de
situatie en het gedragsrepeftoire, verlopen kan, hoe het eindresultaat langs
al deze lijnen wordt bepaald.rte

Heeft de Duitse volkskunde weinig aansluiting gezocht bij de meer re-
cente discussies over communicatie en receptie, wat we wel kunnen consra-
teren is dat zich in de laatste tien jaar, gelijk opgaand met ontwikkelingen in
de Amerikaanse volkskunde, een belangrijke reflexieve vakbeoefening heeft
ontwikkeld. En daarin spelen opnieuw kwesties van authenticiteit.

.FAKELORE,, FOLKLORISME EN bB UTTVTNOING VAN TRADITIES

In de huidige volkskundige literatuur worden begrippen als ,fakelore, en
folklorisme nog maarzelden gehanteerd. Ze hebben afgedaan, ze impliceer-
den een al te scherpe scheiding tussen 'echte' en 'onechte, volkscultuur, rer-
wijl ze ook nog eens vergezeld gingen van de overtuiging dat alleen de aca-
demisch opgeleide volkskundigen hierin konden beslissen en zeker niet de
amateurs in het veld. Er was vooral kritiek op het begrip ,fakelore,, dat in
r95o door de Amerikaanse volkskundige Richard Dorson werd geihtrodu-
ceerd. Dorson ergerde zich aan wat hij omschreef als de toenemende popu-
larisering en commercialisering van volkscultuur en alle misleiding die
daaruit voortkwam.'Fakelore' was constructie, verzinsel, was uit secundai-
re bronnen in elkaar gezet, hoewel het als authentieke folklore werd opge-
voerd. Tijdens de Koude oorlog, wees hij ook op de ideologische manipula-
tie van volkscultuur, althans achter het IJzeren Gordijn. voor Dorson
mocht folklore nooit met commercie of politiek verbonden worden. ,Au-
thentiek' was slechts de mondelinge traditie die direct uit de .volksmond,
was opgetekend. En het was aan de professioneel opgeleide volkskundigen
om uit te maken waaruit die traditie bestond, wie tot het .volk' gerekend
mochten worden en hoe het materiaal moest worden vastgelegd.r2o

De kritiek kon niet uitblijven. Zo betoogde Alan Dundes dat met Dor-
sons criteria evengoed klassieke teksten als de ossian, d,e Kinder- und
Hausmärchen en de Kaleaala afgeschreven konden worden.r2r Maar het
was vooral het in de jaren zeventig opgekomen onderzoek naar etniciteit
dat de dichotomie ter discussie sterde. Het bleek al gauw dat de vele
manieren waarop etnische groepen in de verenigde Staten uiting gaven
aan hun etniciteit een niet te ontwarren samengaan vertoonden van oude
en ter plekke 'uitgevonden' nieuwe tradities. Bovendien waren ze nauw
vervlochten met de door Dorson zo gehate massacultuur. In een van de
belangrijkste kritieken concludeerden Roger Abrahams en Susan Kalçik
dat volkskundigen het onderscheid maar moesren vergeten en dat ze zíd'
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beter konden richten op de maatschappelijke, politieke en psychologische
motieven achter deze vermenging van 'echt' en 'onecht'.r2' De aandacht
werd dus verschoven van het object naar de actoren, naar processen van
vorm- en betekenisgeving die op hun beurt, zeker op het vlak van emici-
teit, verbonden waren met kwesties van cultuurpolitiek. De omslag werd
nog versterkt na de Amerikaanse receptie van Hobsbawms en Rangerc The
Inaention of Tradition (rg8¡), en enige jaren later van reflexiefgeoriënteer-
cle stromingen als de in Engeland opgekomen'cultural studies' en de zoge-
heten 'cultural critique' in de Amerikaanse antropologie. In diezelfde om-
slag werd bovendien de 'toegepaste' volkskunde, die in de ogen van Dor-
son verantwoordelijk was geweest voor alle 'fakelore', als een gelijkwaardi-
ge gesprekspartner in de discussies betrokken.rt3

Terwijl de term fakelore eenvoudig werd afge.wezen, ontwikkelde 'folklo-
risme' zich tot een concept dat niet alleen een wijdverbreid verschijnsel be-
schreef maar ook een strategische kritiek inhield op de eigen vakbeoefening.
Flans Moser, die het begrip in t96z introduceerde, omschreef het als de
'Vermittlung und Vorführung von Volkskultur aus zweiter Fland'. Het ging
dus om hergebruik, om 'tweedehands' volkscultuur. Moser bespeurde een
groeiende interesse, voortkomend uit een algeheel proces van culturele ver-
vlakking, in alles wat maar als 'volkstümlich', als 'eigen' of 'volks' kon wor-
den aangemerkt. Folklorisme - folklore werd hier dus in de huidige, nega-
tieve betekenis gehanteerd - wees op de praktijken die aan die belangstelling
tegemoetkwamen of haar zelfs vergrootten. Hij signaleerde talloze manie-
ren om de 'echte' tradities, de tradities die nog behouden waren gebleven, in
een bepaalde richting te cultiveren of te esthetiseren. Ontbrak het materiaal,
dan werd het 'eigene' zelfs nagemaakt of uitgevonden.t'4

Evenals Dorson hanteerde Moser dus nog tefinen als 'echt' en 'onecht':
er was zoiets als een authentieke en een niet-authentieke, daarvan afgeleide
volkscultuur. In meer recente definities is die dichotomie bewust weggela-
ten. Folklorisme wijst dan op het verschijnsel dat een cultuurelement dat op
het punt staat te verdwijnen (of in ieder geval geacht wordt te verdwijnen)
een revitalisering ondergaat, waarbij de meest aansprekende aspecten (die
welke het best een representatieve of theatrale functie kunnen verrrullen)
worden uitvergroot of zonodig toegevoegd. FIet bewuste cultuurelement
wordt dus vanuit zijn aanvankelijke context in een nieuwe context inge-
bracht en in dat proces verkrijgt het nieuwe functies en betekenissen.r25
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r 19. Rooijakkers , Rituele repenoires, 1994.
tzo. Zie m-n- Dorson, 'Folklore en fakelore', r95o;
' Fakelore', 1969, F olklore and fakelore, r97 6.
tzr. Dundes, 'The fabrication offakelore', r989.
rzz. Abrahams en Kalcik, 'Folklore and cultural
pluralism', 1978, p. 235.

rz3. Belangrijke studies zijn: Handler en Linnekin,
'Tradition', ¡984; Dundes,'Fabrication', r989;
Kirshenblatt-Gimblet,'Mistaken dichotomies', r988.
tz4. Moser, 'Vom Folklorismus', 1962, pp. r79-r8o.
rz5. Bodemann, 'Folklorismus', 1983, p. ro.
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De voorbeelden, ook in Nederland, liggen voor het oprapen. Zo onge-
veer alles wat in de oudere volkskunde tot de canon werd gerekend lijkt
ondertussen, al dan niet onder invloed van toerisme, commercie en poli-
tieke belangen, gefolkloriseerd. NØe hoeven maar te denken aan het 'tradi-
tionele' koekhappen en alle andere (sinds kort ook etnische) vormen van
folklore, als de koninklijke familie op Koninginnedag het land intrekt; of
aan de overal door de vvv geadverteerde en vaak nieuw leven ingeblazen
lokale feesten en gebruiken, zoals de paasvuren en het midwinterhoorn-
blazen in het oosten van het land ofde onlangs uit vlaanderen geadopteer-
de kerststallen met levende have in het zuiden van het land.'r6 Een ander
voorbeeld is het Amsterdamse draaiorgel, bedreigd in de jaren zestigr
gered door hobbyisten en vervolgens, zoals het Volendammer meisje,
'omgebouwd' tot strategisch handelssymbool. Het ministerie van Land-
bouw heeft zelfs lange tijd een draaiorgel bezeten, dat op promotiereizen
naar het buitenland werd meegevlogen.rzT Of een laatste voorbeeld: de
merchandising van grote brouwerijen, waarin een wereld van kleinschalig-
heid, ambachtelijkheid, natuurlijkheid en regionalisme wordt opgeroepenr
compleet met archaiserend beeld- en taalgebruik, om het volgens de
nieuwste methoden, industrieel gebrouwen bier aan de man te brengen.rzs
Het is een wereld die niet zo heel veel meer verschilt van Julian Bames,
geestige satire, waarin alles wat 'typisch Engels' is - van de koninktijke
familie, Stonehenge, de Battle of Britain en het Lager- en Hogerhuis tot
Robin Hood, Shakespeare, de BBC, llarrod's en de met riet gedekte cor-
tages - door een Murdoch-achtige zakenman voor het gemak van de toerist
op het eiland \)Øight bijeen wordt Bebracht.r,e lJiteraard, folklorisme is niet
iets van de laatste jaren. Een nog steeds spectaculair voorbeeld is het
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Vaderlandsch Historisch Volksfeest, dat in r9r9 in Arnhem werd georga-
niseerd en waarin allerlei gebruiken en klederdrachten, ofze nog beston-
den of niet, uit geheel Nederland in een grootse manifestatie bijeen wer-
den gebracht. Ook de volkskunde was erbij betrokken, in de persoon van
D.J. van der Ven. Schrijnen en later ook Meertens en Voskuil waren wei-
nig gecharmeerd van dergelijke folkloreshows.r3o

De meeste van deze voorbeelden mogen relatief onschuldig worden
genoemd. Maar in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie verkreeg
de'tweedehands volkscultuur' een andere functie, ze werd een instrument
in handen van de politiek. In rg5z, bijvoorbeeld, bezat Hongarije maar
liefst drieduizend folkloristische dansgroepen, verspreid over fabrieken en
kantoren in het hele land. Door ruimte te geven aan de verschillende etni-
sche groepen, door ze hun 'tradities' bij allerlei politieke gelegenheden te
laten opvoeren, trachtten de communistische machthebbers deze aan de
staat te binden. Ook geheel nieuwe tradities werden daarbij uitgevon-
den.r3r Elders op de Balkan maar ook in de Sovjet-Unie en de Baltische
landen ging het niet anders toe.r32 Overigens sluit dat niet uit, dat in deze
door de staat georkestreerde manifestaties toch weer vormen van 'negotia-
tie' optreden. r33

Interessant is dat Moser in zijn anikelen over folklorisme aandacht
vroeg voor wat hii 'Rücklauf' noemde: het 'terugvloeien' van - meestal
verouderde - inzichten uit de volkskunde in de gedachtewereld van de
groepen die ze onderzoekt. Evenals folklorisme was ook dit geen nieuw
verschijnsel, maar in de twintigste eeuw had het toch een nieuwe betekenis
gekregen vanwege ontwikkelingen als de groeiende interesse, zowel van
amateurhistorici als van de lokale en regionale media, voor de eigen stad of
streek, en daarnaast natuurlijk vanwege de toegenomen toeristenindustrie.
Langs deze en andere kanalen waren het doorgaans de meest aanspreken-
de noties, de speculaties over heidense tradities en gebruiken, die werden
overgenomen in het denken van de groepen zelf. Het gaat dus niet, zoals in
het geval van de Friese verhalenvertelster die door Voskuil en Dam Jaars-
ma werd bezocht, om het terugvloeien van materiaal. nØaar Moser op
wees, was dat in het veld allerlei opvattingen circuleerden die oorspronke-

rz6. Dekker, 'Paasvuren', 1993. de volkskunde', 1984, p. 59; zie ook Wagemakers, 'Het
rz7. Biiieveld, 'Waar is de orgelman?', 1996. Vaderlandsch Historisch Volksfeest', r996.
r 28. Rooijakkers, 'De roes van het verleden', t997. Zìe r3r. Hofer, 'Const¡uction of the "Folk Cultural
ookhoofdstuk4,p. 167. Heritage"inHungary',tg9r.
rz9. Bames, England, England, 1998.
r3o. DeJong,'Volkskunde in de open lucht', 1994,
p. 3or; Dekker, 'De blik omlaag gericht', 1995,
pp. 352-354; Voskuil, 'Het tijdelijke met het eeuwige
verwisseld', r98r, pp. z8-3r; idem, 'Geschiedenis van

42. Ziebijv. Roth en Roth, 'The system of socialist
holidays and rituals in Bulgaria', r995; Binns, 'The
changing face ofpower', r979.
r33. Vgl. O'Brien en Roseberry (red.), Golden Ages,
Dark Ages, r99t.
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lijk door volkskundigen waren verwoord.r34 De laarste jaren zijn dergelijke
verrassingen uit het veld haast een topos geworden, niet alleen in de volks-
kunde zelf maar ook in de andere cultuurwetenschappen.r3s

Omdat folklorisme een wezenlijk moment was geworden in de vorming
van tradities, bepleitte Moser dat volkskundigen het verschijnsel ook seri-
eus zouden onderzoeken.136 Maar er waren weinig collega's die hem hierin
wilden volgen. Als ze al aandacht besteedden aan het fenomeen, dan was
het om de eigen wetenschapsbeoefening hiervan af te grenzen. Folkroris-
me was iets dat zich buiten het vak bevond, behoorde tot het domein van
de 'angewandte Volkskunde' of, erger nogr tot dat van de massamedia, en
kon dus gevoegelijk buiten beschouwing worden gelaten. ook voskuil was
niet in het verschijnsel zelf geïnteresseerd. ln ztjn 'hygiënistische' visie op
de volkskunde was hij slechts gericht op het ontmaskeren van de verdach-
te, ideologische motieven achter dergelijke verschijnselen.r3T

In Duitsland realiseerden Köstlin en Bausinger zich echter dat het
begrip interessante theoretische implicaties bezat.r38 Voortbouwend op
Mosers verwijzingen naar de toeristen- en amusementsindustrie en aan-
sluitend bij de neomarxisrische inzichten van $Øalter Benjamin en de
Frankfurter Schule wezen beiden op de betekenis van de moderne cur-
tuurindustrie. zoals Moser gesteld had kon folklorisme ook voor vroegere
perioden worden aangewezen, maar bepalend voor de twintigste-eeuwse
variant, aldus I(östlin) was de technische reproduceerbaarheid van de
'oude volkscultuur'.t3e of, zoals Bausinger constateerde: 'Der Folkloris-
mts scheint l(ultur in einen Bereich des ursprünglichen zu retren; er
widerspricht der Verbindung zwischen Kultur und Industrie, der er doch
in rvirklichkeit sein Gewicht verdankt."4o De conclusie lag voor de hand:
als de onbegrensde mogelijkheden van de technologie ieder onderscheid
tussen 'echte' en 'onechte' volkscultuur problematisch maakten, als au-
thenticiteit haar betekenis verloor, dan kon de dichotomie beter terzijd,e
worden geschoven. En zoals dit later gedaan werd door Abrahams en Kal-
çik, vanuit hun onderzoek naar etniciteit, zo stelde Köstlin voor om het
onderzoeksperspectief te verschuiven van het obiect naar kwesties van
betekenisgeving.t+t

Folklorisering is inderdaad een massaverschijnsel geworden, 'deer van
de levensstijl van onze tijd'.t+z Als zodanig kan ze ook gesitueerd worden
naast de verregaande musealisering van onze cultuur: de enorme toename,
niet alleen van de aantallen musea en museumbezoekers, maar ook van
alle inspanningen tot cultuurbehoud buiten de musea.'43 Het zijn niet lan-
ger historische panden, molens, fabrieken of tram- en spoorwegen maar
steeds vaker hele stadsgezichten en landschappen die men voor het nage-
slacht behouden wil.raa voor de Zwitserse filosoof Hermann Lübbe liggen
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tt'toc{ernisering en musealisering in feite in elkaars verlengde. Modernise-
t'ingsprocessen leiden niet alleen tot cultuurvemietiging. Ze bewerkstelli-
Hdn tevens dat steeds meer cultuur in een steeds hoger tempo wordt afge-
clnnkt, waannee een snel groeiend erfgoed van nieuwe relicten wordt
gccreëerd. Ook hier gaat het dus om cultuurelementen die hun oorspron-
Itelijke functies en betekenissen verloren hebben en die in het reddingspro-
ces nieuwe, meer abstracte functies en betekenissen krijgen toegewezen.
Op hun beurt zouden musealisering en folklorisering als dimensies van een
meer omvattend proces, de historisering van onze cultuur, opgevat kun-
nen worden. Zo zou geen enkele cultuur vóór ons zichzozeer met het ver-
leden bezig hebben gehouden als de onze. De verklaring voor dat ver-
schijnsel zoekt Lübbe in sociaal-psychologische factoren. De toenemende
gerichtheid op het verleden en de groeiende behoefte om bedreigde cul-
tuurelementen op de een of andere manier voor het nageslacht te behou-
den zouden compensatie bieden voor een steeds sterker gevoeld identi-
teitsverlies. ra5

Al eerder had Köstlin gewezen op folklorisme als een vorm van thera-
pie, een spelen met het verleden als tegenwicht, een ontsnappingsmoge-
lijkheid, voor een als vervreemdend ervaren heden. Van daaruit had hij
vergelijkingen getrokken met de opkomst van de volkskunde, de gevoelens
van vervreemding toen.ra6 Men hoeft het niet direct eens te zijn met deze
wat al te gemakkelijke sociaal-psychologische verklaringen, om toch de
verwantschap te herkennen tussen de wetenschappelijke beoefening van
de volkskunde en de genoemde verschijnselen. Moser en ook Voskuil dre-
ven de spot met folklorisme-verschijnselen, mede omdat ze er een bedrei-
ging in zagen voor de academische erkenning van het vak. Dat was ook een
belangrijk motief voor Dorson in zijn kruistocht tegen alles wat hij als
'fakelore' ervoer. Zoals l(östlin en Bausinger hebben betoogd kunnen we
hier echter een bredere, minder defensieve visie tegenover stellen, waarin
grotere maatschappelijke processen in ogenschouw worden genomen met

t34. Moser,'Folklorismus als Forschungsproblem',
tg64,p. to.
t35. Clifford, 'On ethnographic allegory', 1986,
pp. 116-r 17; vgl. Bec\ Giddens enLasl:,, Reflexiae
modernization, 1994, pp. vI-vIL
r36. Moser,'Folklorismus als Forschungsproblem',
1964,p.45.
t37. Vgl. Dekker, "'Een oefening in zindelijk denken"',
t988, pp- rz-r3; Frijhoff, Volþ,skunde en cuhuurueten-
schap, 1997, p. r33. Zie ook hoofdstuk 4, p. r8z.
r38. Vgl. Bausinger,'Da capo: Folklorismus', 1988,
p.325.
r39. Köstlin, 'Folklorismus und Ben Akiba', r969,
p.254.

r4o. Bausinger, Volkskunde, r97 r, p. 2o9.
r4r. I(östlin, 'Folklorismus und Ben Akiba', 1969,
p.255.
r4z. Bringéus,'Folklorismus', 1982, p. 69.
t43. Zievoor deze situering van folklorisme: Assion,
'Historismus, Traditionalismus, Folklorismus', r986.
r44. Zievoor bljv. molenbehoud in Nederland: Struyk,
'Tussen toekomst en verleden', r997.
r45. Liibbe, Zeit-Verhähnise. Zur Kuhurphilosophie des
Fonschrítts, 1983; idem, Der Fonschritt und das Museum,
tgSz; Zachanas (ted.), Z eitphrinomen Mus e alisiemng,
r99o; zie voor Nederland: Vaessen, Musea in een museale
cuhuur, 1986.
r46. Köstlin, 'Folklorismus als Therapie?', r982.
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al hun implicaties, niet alleen voor de vorkskunde maar ook voor alle ande-
re cultuurwetenschappen die zich met het heden bezighouden.

In diezelfde visie wordt het ook mogerijk om nories als ,folklorisering, en
'inventie van traditie' van hun hardnekkige negatieve connotaties te ont-
doen. Hobsbawms 'invention of tradition' is een sleutelbegrip in het volks-
kundig onderzoek geworden. Mensen doen een beroep op het verleden,
op continuäeit die er nooit geweesr is of op zijn minst onderbroken.
opvallend genoeg maakte Hobsbawm onderscheid tussen) bijvoorbeeld,
'real' en 'invented past' of tussen 'genuine' en 'invented traditions'. Daar-
mee komen we opnieuw bij kwesties van 'echt' en 'onecht, terecht. veel
van het onderzoek dat zijn inspiratie vond in Hobsbawms ideeën richtte
zich inderdaad op het ontmaskeren van alle nieuwvorming) van de claims
op continuiteit. rùØe zagen al hoe de historicus Trevor-Rop et d,e ossian
alleen in termen van bedrog kon zien. Maat er zljnook andere lezingen van
Hobsbawm denkbaar.'a7 Traditie wordt dan veeleer als proces gezien. zo
wees Flymes al eerder, in de jaren zeventig, op een soort universele behoef-
te van groepen en individuen om aspecten van het eigen bestaan te .tradi-
tionaliseren') te voorzien van het etiket 'traditioneel,.r4s Daarmee wordt
een ander perspectiefgeopend: een perspectiefdat nietzozeer op ontmas-
kering is gericht, op het ontzenuwen van de geclaimde continuäeit en
authenticiteit. In plaats daarvan, zoals bijvoorbeeld de antropologen
Richard Handler en Joyce Linnekin hebben bepleit, wordt traditie als een
symbolisch proces opgevat en richt het onderzoek zich op de motieven
achter dergelijke processen, op de constructie van identiteiten, en daarin
vallen onderscheidingen als 'echt' en ,onecht, eenvoudig weg.r4e Verwante
opvattingen werden verwoord door de Engelse socioloog stuart Hall, die
aandacht vroeg voor de concrete machtsverhoudingen in de definitie van
cultuur, en dan met name voor de machtspositie van universiteiten, musea
en allerlei culturele adviesorganen.rso zelf ontwikkelden Linnekin en
Handler hun kritiek op het 'traditionere' traditiebegrip vanuit hun onder-
zoek naar nationale identiteit en etniciteit.r5r

ETNICITEIT

Zoals het onderzoek naar natievorming en nationalisme voor een groot
gedeelte door historici werd verricht, zo zijn kwesties van etniciteit vooral
door antropologen onderzocht. De laatste twintig jaar wordt dit veld door
twee discussies beheerst: dat tussen 'instrumentalisme, en ,primord.ialis-
me' en tussen 'constructivisme' en 'essentialisme'. In het eerste debat
draait het om de kwestie of etnische identiteit een werkelijkheid op zich
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vormt, al in verregaande mate in onze collectieve ervaringen besloten ligt,
of dat het een zaak is van strategie en manipulatie, de inzet van politieke
entrepreneurs en intellectuele elites. In het tweede, nauw ermee verwanre
debat speelt de vraag of etnische en nationale gemeenschappen min of
meer worden 'uitgevonden' of dat ze geleidelijk ontstaan uit al oudere cul-
tuurgemeenschappen, als het ware een eigen organische groei vertonen.
Anders gezegd, primordialisme en essentialisme staan voor opvattingen
waarin etnische identiteiten als natuurlijk, onveranderlijk en van eeuwen
her worden voorgesteld, precies zoals het romantisch nationalisme de
eigen, nationale volkscultuur had opgevat. vandaar ook dat op het zesde
congres van de Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (srnE)
in 1998, Roots ans Rituals, dat geheel gewijd was aan etniciteit, beide ter-
men vooral in negatieve zin ter sprake kwamen.r5z

ook in de jaren vijftig, roen het functionalisme de sociale wetenschap-
pen beheerste, golden etnische identiteiten nog als statisch en gegeven.
Etnische groepen werden gezien als de passieve dragers van een gemeen-
schappelijke en duidelijk af te bakenen cultuur: etniciteit en culruur vielen
samen. FIet waren ook de cultuurverschillen die de grenzen tussen etni-
sche groepen bepaalden. Tegelijk werd ervan uitgegaan dat in de moder-
ne, twintigste-eeuwse samenlevingen etniciteit alleen maar kon verdwij-
nen. Als etnische groepen in contact kwamen rnet elkaar, dan konden ze
slechts assimileren, opgaan in een dominante meerderheidscultuur: het tot
de jaren zestig beleden idee van de Amerikaanse ,mehing pot'.

In diezelfde jaren zestig formuleerde de Noorse antropoloog Fredrik
Barth zijn 'situationalistische' model. ln zljn visie namen de cultuurver-
schillen niet af als etnische groepen in aanraking kwamen met elkaar. Ze
ontstonden pas in dat conract, in de onderlinge grensbewaking (,boundary
maintenance') - een proces dat ook wel als 'etnisering' wordt aange-
duid.t53 Met andere woorden, cultuur werd een afgeleide, niet al te inte-
ressant - Barth sprak uitdagend van 'the cultural stuff'. rmmers, wat in de
onderlinge'boundary maintenance' aan cultuurverschillen wordt aange-
wezen is in hoge mate arbitrair. Meer dan dat, binnen een etnische groep is
de culturele verscheidenheid vaak gïoter dan de naar voren geschoven ver-
schillen met een andere groep. Etniciteit werd zo een situationeel en rela-
tioneel begrip.ts+

r47. Ziebijv. Post, "'God kijkr nier op een vierkante
meter"', r996.
r48. Hymes, 'Folklore's nature' , rg71, p. 353.
r49. Handler en Linnekin, 'Tradition, genuine or
spurious', r984.
I5o. Hall, 'Notes on deconstructing.,the popular,',,
r98r, met nâme p. 234.

r5r. Zie vooral het antropologisch-volkskundige
onderzoek in Quebec van Handler, Nationalism andthe
politics of culure, 1988.
r5z. Zie mljnverslag in het Volkskundig Bulletin, z4
(1998) nr. 3, pp. 445-449.
r53. Vermeulen, Verkenningen in etnische identiteit, t993.
r54. Barth (red-), Ethnic groups and boundaries, 1969.
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In de jaren tachtig vond opnieuw een verschuiving plaats. Barths ideeën
werden toen uitgebouwd tot een 'constructionistische' invalshoek, waarin
etniciteit in termen van bewustzijn, verbeelding en ideologie werd opge-
vat. Nog sterker werd hierin afstand genomen van de oude essentialisti-
sche ideeën, de overtuiging dat etnische gemeenschappen een van eeuwen
her daterende kern zouden bezitten. In plaats daarvan werden noties als

'invented tradition' (Hobsbawm) en'imagined community' (Anderson) in
stelling gebracht. Het was in feite een dubbele strijd, intellectueel en poli-
tiek. Men moest als onderzoeker ervoor waken de reiftcaties uit het veld
over te nemen. Tegelijk waren diezelfde reïf,rcaties, de beleving van etni-
sche identiteiten als gegevenheden, ook politiek gevaarlijk. Ze werden
maar al te vaak door nationalistische ideologen voor hun eigen doeleinden
ingezet.r55

Het lijdt geen twijfel dat de oudere volkskunde, met haar worteling in
het romantisch nationalisme, veel aan het denken in termen van 'essentia-
lism' en 'primordialism' heeft bijgedragen. In het onderzoek zoals dat in
Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw werd verricht kunnen we
globaal twee invalshoeken onderscheiden.'56

Een voorbeeld van de eerste benadering is het onderzoek naar de ver-
schillende 'stammen', bijvoorbeeld Friezen, Saksen, Franken, die het
Nederlandse volkskarakter gevormd zouden hebben. Men richtte zich op
dialectgemeenschappen, waarvan de cultuur als een variant van het natio-
nale stereotype werd opgevat. De aandacht gmg naar de historische,
geografische, ecologische en demografische factoren. Van daaruit werd
een verklaring gezocht voor de specifieke combinatie van cultuurelemen-
ten die als kenmerkend voor de etniciteit van de bewuste groep werd
gezien.r5T In de Sovjet-Unie werd op vergelijkbate wrjze de ethnos onder-
zocht, met name door de antropoloog Y.V. Bromley. In dat onderzoek was
de staat direct betrokken.t5s

Een eveneens politiek gestuurde, maar toch anders georiënteerde bena-
dering richtte zich op de etniciteit van groepen, niet in eigen land - de
'nieuwkomers' daar, bijvoorbeeld joodse of zigeunergroepen, werden
geheel buiten het onderzoek gehouden - maar daarbuiten. Een berucht
voorbeeld is de rond r93o in Duitsland ontwikkelde 'Sprachinselvolkskun-
de'. De term 'Sprachinsel' was rond rgoo door taalkundigen gemunt als
aanduiding van de 'Auslandsdeutsche', de Duitse gemeenschappen die
zich soms al eeuwen geleden in Oost- en Zuidoost-Europa gevestigd had-
den. Uitgangspunt voor het volkskundig onderzoek was de overtuiging dat
onder deze minderheden nog van alles aan 'Altgut' oûvel oude etnotradi-
ties bewaard was gebleven. Ook hier werd dus de blik op het verleden
gericht, op de laatste relicten van de uit het land van herkomst meege-
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Folklore als 'event': een Marokkaanse bruiloft
in de Utrechtse wijk Lombok, september 1999
(foto Youssef Selmi).

brachte overleveringen. Alle contacten die deze gemeenschappen in de
loop der eeuwen met de hen omringende groepen hadden opgebouwd
werden buiten beschouwing gelaten. In die zin vormen de 'Sprachinseln'
opnieuw een schoolvoorbeeld van allochronisme, hoe volkskundigen hun
'eilanden in de tijd' construeerden. En ze vorrnen een schoolvoorbeeld van
hoe gemakkelijk het oorsprongsdenken ideologisch kon worden ingezet.
Men had het over 'Ilerrenmenschen', die zich ver weg van de 'IJrheimat'
moesten handhaven in een 'fremdvölkische Umwelt'. IJiteindelijk zou
Hitler de kwestie van de Sudetenduitsers aanwenden voor zijn agressieve
'Ostpolitik'.r5e Dat deze benadering zich juist in Duitsland kon ontwikke-
len lag voor de hand. De 'Volks-' of 'Auslandsdeutsche' mochten dan al
eeuwen tot een andere staat behoren, in het Duitse natiebesef bleven ze
om hun taal en herkomst deel uitmaken van de natie. Zelfs nu nos is het

r55. Zie voor een recente samenvatting van deze onr- r58. Dégh, 'The study of ethnicity', rg75, pp. r r8-r2o;
wikkelingen: Vermeulen en Govers, 'From political Banks, Ethnicity, 1996, pp. f7-24.
mobilization to the politics of consciousness', 1997. r59. Weber-Kellerrnann, 'Zur Frage der interethnischen
156. Zievoorditonderscheidbijv. Dégh,'The study Beziehungen', 1959; Schen('Interethnische
ofethniciry',1975,pp. rr7-rr8. Forschung', rgg¡,pp.33g-34r.
t57. Gallêe, Het Boerenhuis ín Nederland, rgoz;
\Vaterink,'Het Nederlandsche Volkskarakter', 1943.
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Duitse staatsburgerschap voor deze groepen heel wat gemakkelijker re ver-
krijgen dan voor alle andere immigranten.160

Pas in de jaren zeventig nam de volkskunde, met name in de verenigde
staten, afstand van de oude, essentialistische benaderingen. De jaren
zestig en zeventig lieten een opleving zien van etniciteit. Niet alleen de
zwarte bevolking maar ook andere groepen ondergingen een bewustwor-
dingsproces, waar de sociale wetenschappen, ook de volkskunde, niet lan-
ger omheen konden. vooral de grootschalige etnische festivals bleken
moeilijk te passen in de oude assimilatie-ideeën, laat staan dat ,autfientie-
ke' en 'niet-authentieke' tradities nog duiderijk onderscheiden konden
worden. Er was een hoge mate van willekeur in wat de groepen zelf aan
tradities aanwezen, zoals ook nauwelijks meer bepaald kon worden wat nu
als 'survival', 'revival' of invention' moest worden aangemerkt. vandaar
dat volkskundigen als stephen Stern, Roger Abrahams en susan Kalçik
een verschuiving van de invalshoek bepleitten. Voortbouwend op het nog
jonge 'performance'-onderzoek achtten ze het belangrijker dat ook hier de
vertoonde folklore als 'event'zou worden onderzocht en dat de deelne-
mers naar hun precieze motieven en intenties zou worden gevraagd, naar
processen van betekenisgeving, daarbij inbegrepen de mogelijke politieke
manipulatie van het gebodene.t6t

BESLUIT

De volkskunde is geen boerenkunde meer. ze is dat eigenlijk ook nooit
geweest. ze was eerder relictenkunde, alleen gericht op datgene wat in de
boerencultuur als authentiek, als eigen en ongerept ervaren werd en daar-
om, met het oog op streek of natie, behouden en onderzocht moesr wor-
den vóór het te laat was. Dit relictenonderzoek, met al zijn continuiteits-
constructies, is in de jaren zestig en zeventig afgeschaft. De volkskunde
onderging een historisering en sociologisering. De bestudeerde cultuur-
verschijnselen werden in hun precieze historische en sociale contexr ge-
situeerd: een dynamisering die continuTteit tot probleem verhief en het on-
derzoeksobject van zijn reïficerende en allochronistische connotaties be-
vrijdde. volkscultuur, in heden en verleden, was evengoed stadscultuur en
cultuurindustrie. \ùØas volkscultuur in deze nieuwe opvatting altijd nog de
cultuur van de lagere groepen in de samenleving, van boeren en arbeiders.

160' Vgl' Brubaker, Citizenshþ and nationhood in France 16z. Gecitee¡d in Kirshenblatt-Gimblet, Destínation
and Gemany, rggz,pp. 3,82-84. culture, rggg,p. 16z. comaroffdeed de uitspraak in een
16r. Stern, 'Ethnic Folklore', 1977; Abrahams en voordrachr over ,multiculturalism, in 1992.
Kalçil5 'Folklore and cultural pluralism,, r978.
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in de jaren tachtig verbreedde het begrip zich, mede onder invloed van cul-
tuurhistorische of liever historisch-antropologische theorievorming, tot de
cultuur van alledag, met bijzondere aandacht voor de symbolische dimen-
sie, voor de alledaagse processen van vorrn- en betekenisgeving.

De etnologie richt zich dan ook bewust níet op groepen of groepscultu-
ren, maar op cultuurverschijnselen die ze telkens in hun historische, socia-
le en geografische dimensies onderzoekt. Tegelijk ziet ze deze dimensies
als dSmamische processen van betekenisgeving en toe-eigening, processen
die vaak nauw verweven zijn met toerisme, commercie en politiek, en - via
de toegepaste volkskunde - met de eigen discipline. Enige jaren geleden
betitelde de Amerikaanse antropoloog John Comaroffhet zo lange tijd als
onschuldig eryaren folklorebegrip als'one of the most dangerous words'in
het Engelse taalgebied. Het zou maar al te vaak 'a highly unreflective po-
pulism' verhullen, zo meende hij. De huidige, reflexief ingestelde volks-
kunde is zich daarvan bewust.162
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