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Een onbeschaamde blik 
Etnologie, volkscultuur, erfgoed en dagelijks leven 

Marc Jacobs en Gerard Rooijakkers 

Bij de introductie van een nieuw tijdschrift 
op het gebied van de etnologie past een posi
tionering van zowel het wetenschapsgebied 
als de plaats die dit periodiek daarbinnen wil 
innemen. Het onderzoek naar de cultuur van 
het dagelijks leven is de laatste jaren sterk in 
beweging. Er zijn niet aIleen nieuwe spelers 
op het veld gekomen, zoals onderzoekers op 
het gebied van de sterk Angelsaksisch geori
enteerde cultural studies die zich met populaire 
cultuur bezighouden, ook de van oudsher meer 
continentaal gerichte volkskunde zelf heeft zich 
ontwikkeld tot een vakgebied dat tegenwoordig 
ook wel wordt aangeduid als (Europese) etno
logie. 

Met het verdwijnen van zowel het Volkskun
dig Bulletin (1975-2000) als het Jaarboek van het 
Nederlands Openluchtmuseum (1995-2001) ont
stond in Nederland de behoefte aan een nieuw 
wetenschappelijk forum om te publiceren en 
kritisch met elkaar van gedachten te wisselen. 
De noodzaak van zo'n medium doet zich met 
de introductie van nieuwe leerstoelen op dit 
vakgebied eens te meer gevoelen. Daarnaast 
zijn er zowel in musea als op het gebied van 
cultuur- en erfgoedbeleid allerlei etnologisch 
relevante tendensen waar te nemen waarop 
we reflectie willen bieden. Dit nieuwe tijd
schrift wil, anders dan zijn voorgangers meer 
op afstand van instellingen, zo'n onafhankelijk 
forum van informatie en discussie zijn waar 
kool noch geit wordt gespaard. 

Na ampele overweging is gekozen voor een 
N ederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift. 
Alhoewel we beseffen dat het Engels in toene
mende mate de norm is in het wetenschappelijk 
verkeer, achten we het van belang om over een 
forum in het Nederlands te beschikken. Juist 

voor een cultuurwetenschappelijke discipline 
als de etnologie is taal een belangrijk instru
ment dat in hoge mate het denken en de cultu
rele categorieen van een samenleving bepaalt. 
Het is ons inziens dan ook essentieel om over 
een etnologisch vocabulaire in het Nederlands 
te beschikken en dat verder te ontwikkelen. 1 

Daarnaast is een louter Engelstalig tijdschrift 
lastig te exploiteren. Tegenover de winst 
van een relatief klein potentieel buitenlands 
lezerspubliek staat het afhaken van een bredere 
groep Nederlandstalige belangstellenden die 
we graag willen bereiken. Niettemin zullen we 
incidentele bijdragen in drie moderne Euro
pese talen (Engels, Frans, Duits) niet mijden 
of omzetten. N ederlands is de voertaal, maar 
wel in een open, internationale context. Een 
anderstalige bijdrage zal worden voorzien van 
een Nederlandse samenvatting, andersom gaan 
Nederlandse artikelen gepaard met een Engelse 
summary om de inhoud van dit tijdschrift op 
hoofdlijnen voor een internationaal publiek te 
ontsluiten. 

Met de keuze voor het Nederlands als 
voertaallag het voor de hand dat mensen uit 
Nederland en Vlaanderen dit project samen 
zouden dragen. De relatie tussen Nederlandse 
en Vlaamse volkskundigen kent een opmerke
lijke conjunctuur. Na lange jaren van samenwer
king, met name in de context van het tijdschrift 

1 Vgl. Willem Frijhoff e.a., Nederlands, 
tenzij ... Tweetaligheid in de geestes- en 
de gedrags- en maatschappijwetenschap
pen. Rapport van de Commissie Neder
lands als wetenschapstaal (Amsterdam: 
KNAW, 2003). 
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Fragment van afbeelding van de werkkamer van 
een alchemist, uit het Ampitheatrum Sapientiae 
Aeternao (1595 en 1606) van Heinrich Khunrath, 
tootlo1llfjond als kerstkaart en kerstsite in 
http://www.loidenuniv.nl/fsw!verduin/kerst/kerst.htm. 

Volkskunde (sinds 1888) werden in 1974 de 
banden verbroken met de oprichting van het 
Volkskundig Bulletin door J.J. Voskuil en zijn 
medewerkers aan het toenmalige P.]. Meertens
Instituut. Aan deze breuk lagen voornamelijk 
verschillen in opvatting over de vakbeoefening 
ten grondslag, waarop hieronder nader wordt 
ingegaan. Gedurende een genera tie ging ieder 
zijns weegs, hetgeen zeker positieve impulsen 
aan het yak heeft gegeven. De visies van de 
hoofdrolspelers zijn neergelegd in verschil
lende documenten alsmede in de sleutelroman 
Het Bureau, waarin Voskuil op literaire wijze 
het volkskundig circuit in de periode 1957-1987 
vanuit een heel persoonlijk perspectief uit de 
doeken heeft gedaan. 2 

Met een nieuwe genera tie onderzoekers in 
Noord en Zuid is het evenwel weer tijd om de 
banden nauwer aan te halen. Niet zozeer omdat 
we een gemeenschappelijke cultuur zouden 
hebben, zoals in het verleden wel werd gesteld, 
maar omdat we elkaar vinden in een zelfde 
wetenschappelijk perspectief. Het betreft een 

nauw verwante etnologische benaderingswijze 
die gekenmerkt wordt door een open, onbe
vangen blik die de disciplinegrenzen en traditio
nele canonafbakeningen overschrijdt. Hoewel 
wordt uitgegaan van liefst nieuw empirisch 
materiaal staan theoretische benaderingen en 
reflexiviteit hierbij centraal. Welke instru
menten kunnen we toepassen en ontwikkelen 
voor het analyseren en duiden van de gelaagde, 
complexe werkelijkheid van functies en bete
kenissen in groepsculturen in Vlaanderen en 
Nederland? 

'Kleine c', zoals cULTUUR. Tijdschri/t voor 
etnologie in de wandelgangen is gaan heten, wil 
lezers deelgenoot maken van kritische reflecties 
op het vakgebied van de etnologie in Noord 
en Zuid vanuit een open, internationaal per
spectief. Het betreft niet alleen resultaten van 
en discussies over academisch onderzoek en 
onderwijs, maar tevens geengageerde beschouw
ingen over beleid en maatschappelijke of 
museale projecten in de wereld van erfgoed en 
volkscultuur. Theoretische reikwijdte, opinie 

en reflectie zijn sleutelwoorden in deze bena
dering. Wie vanuit deze onbeschaamde blik op 
de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in de 
cultuur van het dagelijks leven vindt hier een 
onbevangen forum. Welkom bij cULTUUR. 

Festina Lente 
In het schouwtoneel van de eeuwige wijsheid, 
het Amphitheatrum Sapientite Aeternte (1595) 
van Heinrich Khunrath (1560-1605), worden 
beelden en woorden gecombineerd. Zo zijn 
de basisinzichten met betrekking tot alchemie 
weergegeven in een beeld. Het oventje draagt, 
naast een steigerende c in een stijgende lijn, 
de woorden Festina Lente en Maturandum. De 
principes van de (al)chemie zijn hier samen
gebracht. 'Doe alles op het juiste moment' en 
'De dingen hebben hun tijd no dig', zo luidt 
de boodschap. 'Dat geldt voor stoffen wan
neer ze met elkaar in contact komen, maar ook 
voor mensen waar onderling contact al of niet 
leidt tot iets wat kan worden omschreven met 
de kwalitatieve term chemistry.'3 De uitdruk
king Jestina lente, sed Jestina - haast je langzaam, 
maar haast je - was niet alleen de lijfspreuk van 
keizer Augustus, maar ook van Aldus Manutius 
(1449-1515) uit Venetie, een van de belangrijk
ste uitvinders van het uitgeversvak. 

Het publicatieproject waarvan hier de eer
ste aflevering verschijnt, heeft lang gesudderd 
in allerlei wandelgangen. Sinds het begin van 
deze eeuw rijpte het besef dat er zich zowel 
op wetenschappelijk gebied, op reflexief niveau 
in erfgoed- en cultuurbeleid als in grensover
schrijdende samenwerking, een kans - een occa
sio - voordeed. 

De boodschap van Jestina lente is rekbaar 
en op vele manieren uit te leggen. Op een 
fresco in het Palazzo Ducale in Mantua, toege
schreven aan Mantegna, zien we hoe de snelle 

Occasio op een bal danst en Prudentia op een 
blok staat. De twee zijn echter niet onverenig
baar. Prudentia legt haar hand op het hart van 
de jongeman om hem ertoe te bewegen, op 
doordachte wijze, zijn kans te grijpen. Ook 
Occasio - de dame met punkachtig kapsel die 
haar resterende weelderige lokken aanbiedt 
- draait zich naar de jongen toe. In zijn essay 
Of Delays gebruikte Francis Bacon dit beeld om 
te filosoferen over vertragingen en aarzelingen 
die uiteindelijk toch nog goed komen. Maar als 
eenmaal de kogel door de kerk is, moet het snel 
gaan en is actie geboden. 4 

Een kleine c is vandaag, sinds het begin van 
de twintigste eeuw, het universele symbool 
voor snelheid, meer bepaald van het licht. De 
formule E = mc2 markeert een nieuwe tijd en 
is het sterkste voorbeeld van hoe een totaal 
andere manier van denken een wetenschap
pelijke revolutie op gang kan brengen. Tho
mas Kuhn had het in dat verband over een 
paradigmawisseling. E = mc2 lijkt tijdloos, een 
absolute waarheid. Maar het kent ook een eigen 
cultuurgeschiedenis, en dat is onze insteek. 
We weerstaan aan de verleiding om, in de sfeer 
van de uitwassen van het postmodernisme in 
de jaren negentig, de formule van Albert Ein
stein in te zetten om de spanningsboog tussen 
materieel en immaterieel erfgoed te duiden. 5 

Toch willen we trachten bepaalde inzichten en 
onderzoeksmethoden uit de frontzones van de 
jaren negentig, zoals de Social Studies of Science, 
mee te nemen in ons historisch en etnologisch 
project. 

Een typische onderzoeksvraag, die wel de 
stijl van het huis illustreert, zou eerder zijn 
te vragen waarom precies de kleine c in die 
formule van Einstein terecht gekomen is. Had 
Isaac Asimov het in 1959 in The Magazine of 
Fantasy and Science Fiction bij het rechte eind 

2 Stefaan Top:Geschiedenis van 
Volkskunde (1961-1990)', in: Nederlandse 
Volkskundige Bibliografie XXXV (Ant
werpen: Centrum voor Studie en Docu
mentatie, 1990, XI-XXV); Stefaan Top, 
'Volkskunde in beweging', Volkskunde 89 
(1988),189-202; J.J. Voskuil. Het Bureau 
(7 din.; Amsterdam: G.A. van Oorschot, 
1996 -2000); T. Dekker, De Nederlandse 
volkskunde. De verwetenschappelijking 
van een emotionele belangstelling 
(Amsterdam: Aksant, 2002). 

3 Zie de kerstkaartenreeks op http:// 
www.leidenuniv.nl/fsw/verduin/kerst/ 
kerst.htm. 
4 Francis Bacon, Essay XXI, http:// 

www.worldwideschool.org/library/books/ 
phil/modernwesternphilosophy/Francis
Bacon/chap21.html. 
5 Zie·bijvoorbeeld B. Jurdant (ed.), 

Impostures scientifiques. Les malenten
dus de I'affaire Sokal (Paris: Editions La 
decouverte, 1998). 
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Fresco toegeschreven aan Mantegna, van 
het Palazzo Ducale in Mantua, zo multi
functioneel dat het als nieuwjaarskaart 
kon dienen voor http://www.leidenuniv. 
nl/fsw/verduin/kerst/kerst.htm. 

als hij de c met het Latijnse 'celeritas' verbond? 
Of verwijst de c van lichtsnelheid naar 'con
stant'? Of naar beide? We willen verder graven, 
lospeuteren, het in een ander licht bekijken, 
vanzelfsprekendheden waarover geen vragen 
meer gesteld worden, ter discussie stellen. We 
kunnen leven met relativiteit, met onzekerheid, 
met alternatieven. 6 Ook hier werken proces
sen die we traditie, gewoonte of wetenschap 
noemen. Voor dit soort vragen, zoals waarom 
we in sommige streken azerty- of querty
toetsenborden gebruiken, werden allerlei 
begrippen bedacht, zoals path-dependency. Om 
dit op te lossen kunnen vragen en methoden uit 
de sociale studies van wetenschap en techniek 
worden gebruikt. Precies deze benaderingen en 
daarmee samenhangende visies op moderniteit 
worden in het etnologisch vertoog betrokken 
en markeren het verschil met vroegere inkleu
ringen van een vakgebied. 

Onze etnologie, zoals we die onder meer 
via cULTUUR willen uitdragen, beweegt zich 
in een wereld van versnelling en achterstand, 
van telecommunicatie en -visie, van het wereld
wijde web, van gsm-verkeer, auto's, genetische 
manipulatie en bio-industrie, reclame en mas-

saconsumptie. Tegelijkertijd nemen we de 
wereld van een meer traditionele (omgang met) 
volkscultuur volop mee. Oude - al dan niet 
uitgevonden - tradities die de tijd markeren, 
herinneringen en erfgoed, traditionele beelden 
en verhaalmotieven blijken relevant en actueel 
te zijn. In de hedendaagse eetcultuur blijken 
oude noties van volkscultuur en reacties op ver
snelling bijvoorbeeld plots uiterst trendy. Denk 
maar aan een internationale beweging als slow 
food. Het zijn dit soort acties die het onderwerp 
van kritische analyse vormen. Dergelijke span
ningsbogen en -velden, achterliggende registers 
en repertoires intrigeren ons. Constanten en, 
al dan niet toenemende, snelheid spelen samen 
wanneer eenmaal een beweging op gang is 
gekomen. cULTUUR drukt beide uit. 

Kleine c 
'Cultuur met een kleine c' is een geijkte uit
drukking geworden in het Nederlands. 7 Het 
duidt een belangrijke zone of een cluster van 
fenomenen aan die in dit tijdschrift prioritair, 
bij wijze van focus, aan bod komt. 

Het voor dit tijdschrift gekozen symbool 
verwijst met de erboven geplaatste dubbele 
dwarsbalk naar de 'onderkast c' uit de typogra
fische wereld van Manutius. Drukkers, in het 
bijzonder letterzetters, werken sinds het einde 
van de vijftiende eeuw met letterkasten. In 
het onderste gedeelte daarvan waren de kleine 
broodletters ondergebracht: letterlijk in de 
onderkast. In het bovenste gedeelte (de boven
kast) lagen de kapitalen. Na verloop van tijd 
duidde het begrip onderkast op de kleine letters 
zelf Die kleine letters waren het equivalent van 
de minuskel in middeleeuwse handschriften 
en waren dus niet gelnspireerd op Romeinse 
manuscripten zoals lang werd gedacht. Typo
grafen weten dat kapitalen, zoals die op 
Romeinse monumenten waren aangebracht, 
veelal een voor een gelezen werden. Kleine 
letters laten veel meer toe om in groep, als 
woordbeeld, te worden gelezen. De symboli
sche representatie van lettergrootte wordt vaak 
op een raster van schrijflijnen uitgezet. Typisch 
voor letters zonder stokken in onderkast is dat 
ze onder een dubbele lijn blijven. Dit gaf aan
leiding tot de opvallende typografische code, 
die we ons als beeldmerk voor dit tijdschrift 
hebben toegeeigend. 

De keuze van dit logo verwijst naar het 
belang van communicatie en media in de 
onderwerpen die in dit tijdschrift aan bod zul-

c 
len komen. Cultuur is immers communicatie. 
Communicatiemiddelen en -revoluties als een 
agent of change zijn meer dan ooit een belang
rijk them a op de collectieve onderzoeksagenda. 
Deze vraagstelling stond al centraal in het 
onderzoek dat Elizabeth Eisenstein in 1979 
heeft gelanceerd, met name in het domein 
van de 'hoge Cultuur' van de drukpers. 8 In 
het begin van de eenentwintigste eeuw is een 
nieuwe fase bereikt, mede door de enorme 
vlucht die informatie- en communicatietech
nologie (ICT) genomen heeft met een grote 
invloed op het dagelijks leven. Cybercultuur, 
in het bijzonder cYBERcULTUUR, is een van 
de terreinen die in cULTUUR aan bod zullen 
komen. 9 Daarbij zullen onbewuste effecten 
en ongestuurde resultaten van processen van 
standaardisering speciale aandacht krijgen. 
Eisenstein wees op het belang van publicaties 
en typografie (zoals kostuumboeken, kaarten, 
pamfletten) bij het sinds de zestiende eeuw 
belangrijker worden van regionale en natio
nale stereotypen als erkenning van diversiteit. 
Een meer dan ooit relevant onderzoekspro-

gramma ligt besloten in haar opmerking dat 
'a fuller recognition of diversity was indeed a 
concomitant of standardization. [ ... ] Concepts 
pertaining to uniformity and to diversity - to 
the typical and the unique - are interdepen
dent.' 10 Dit gaat evenwel verder dan klassieke 
communicatiewetenschap. Bij wijze van c-eye
opener richt de etnologische blik zich ook op 
onbedoelde randeffecten, onvermoede diep
testructuren en nieuwe variaties in de sociale 
praktijken van alledag. 

cULTUUR staat tevens voor hetgeen Peter 
Burke in zijn klassieke boek over volkscultuur 
in vroegmodern Europa met een grote greep 
in kaart heeft gebracht: een quasi ingedommeld 
onderzoeksdomein waar nog veel origineel 
onderzoek mogelijk is dat kan bekoren. Hij 
nodigde zijn lezers in 1978 uit om een reeks 
veranderingen mentaal te elimineren om zich 
in te leven in de vroegmoderne situatie. Burke 
suggereerde hier onder andere het wegdenken 
van televisie, radio en cinema, van spoorwegen, 
verplichte legerdienst en overheidscampagnes 
om regio's tot naties om te smeden en regionale 
eigenschappen weg te werken, van algemeen 
onderwijs en wijdverspreide geletterdheid, 
klassenbewustzijn en nationalisme, of het ver
trouwen in vooruitgang, wetenschap en techno
logie. 11 

Dit historisch-antropologische onderzoeks
veld willen we in dit tijdschrift betrekken, 
maar tegelijk willen we ook al deze innovaties 
en veranderingen er opnieuw bij denken en 
zelfs centraal stellen om (volks)cultuur in de 
negentiende en twintigste eeuw te benaderen. 

6 'In conclusion, although we can trace 
c back to Weber's force law where it most 
likely stood for "constant", it is possible 
that its use persisted because c could 
stand for "celeritas" and had therefore 
become a conventional symbol for speed. 
We cannot tell for sure how Drude, 
Lorentz, Planck or Einstein thought about 
their notation, so there can be no defini
tive answer for what it stood for then . 
The only logical answer is that when you 
use the symbol c, it stands for whatever 
possibility you prefer: Philip Gibbs, 'Why 
is c the symbol of the speed of light?', 
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/ 
Relativity/SpeedOfLight/c.html. 

scheen onder de titel Cultuur met een 
kleine C. 
8 Elizabeth Eisenstein, The printing 

press as an agent of change. Communi
cations and cultural transformations in 
early modern Europe (2 din., Cambridge/ 
New York: Cambridge University Press, 
1979). 
9 Marc Jacobs, 'Folklore in Cyberie in 

het Jaar Twee Kilo. Oude modellen en 
nieuwe media', Volkskundig Bulletin 26 
(2000),3-41. 
10 Elizabeth Eisenstein, The printing 
revolution in Early Modern Europe 
(Cambridge: Cambridge University Press, 
1983) 56. 

7 Vgl. Gust De Meyer, Populaire cul
tuur (Leuven/Apeldoorn: Garant, 1995) 
waarvan in 2004 een nieuwe editie ver-

11 Peter Burke, Popular culture in Early 
Modern Europe (London: Temple Smith, 
1978) xiii. 
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Recente ICT-evoluties, massavliegverkeer 
en Ryanair, erfgoedprogramma's en euregio, 
oyerheidscampagnes rond culturele diversiteit, 
kYc..~nsbreed en -lang leren, computeralfabe
tisme, mondialisering en cyborgdenken, post
moderne stromingen en de risico-maatschappij 
kunnen we als thema's daaraan toevoegen. De 
combinatie van dit alles levert spannende, histo
risch gecontextualiseerde verhalen en inzichten 
op die de schijnbare trivialiteit van het dagelijks 
leven uit het lood zetten. 

In cULTUUR en zijn voorgeschiedenis 
ligt uiteraard het oude verhaal van cultuur van 
onderop besloten. De antropoloog Robert Red
field lanceerde het beeld van twee culturele 
tradities, de grote traditie van hoog opgeleide 
mens en (de educated few) en de kleine traditie 
van de rest, de niet-elite. Maar het is ook de 
c van 'customs' en 'common'. In zijn Customs 
in common bracht E.P. Thompson accenten en 
visies aan, die we hier nader willen exploreren. 
Hij waarschuwde tegen de softe, te rooskleu
rige of esthetiserende visies op cultuur als een 
harmonieus systeem van gedeelde meningen, 
attituden en waarden en de symbolische vor
men (performances, artefacten) waarin ze zijn 
belichaamd. Thompson poneerde begin jaren 
negentig een visie op cultuur als reservoir van 
diverse hulpbronnen en uitwisselingen, een 
arena voor conflicten die sterk onderhevig is 
aan druk. 12 De twee streepjes boven de c kun
nen in metaforische zin staan voor een druk 
van boven naar bene den, voor een machtig 
systeem waaronder men, in termen van Anto
nio Gramsci als ondergeschikten, gebukt gaat. 13 

Maar het is evengoed een vlag waarachter men 
optrekt of een weerbarstig protest van onderop: 
een c die zich niet laat knechten en onvermoede 
uitwegen en overlevingsstrategieen kent. 

Canonisering en accumulatie 
Volkskunde en folklore zijn begrippen die in 
de negentiende en twintigste eeuw in perio
dieke typografische producten groot en 'hard' 
geworden zijn. De wetenschap volkskunde is, 
zeker ook in de Nederlanden, als ge1nstitutio
naliseerde discipline nauw verbonden met het 
tijdschrift als fenomeen. Deze relatie heeft een, 
veel te weinig onderzochte, geschiedenis. 14 

Veelal wordt deze relatie gekoppeld aan 
s;:anonreproductie, die in een adem wordt uitge
sproken met het bibliografische plan van Hoff
mann-Krayer uit het begin van de twintigste 
eeuw, een volkskundig wereldbeeld dat de iden-

titeit van het yak in hoge mate heeft bepaald. 
Daarin schuilt tevens het symbolische belang 
van zo'n canon, waarmee een onderzoeksveld 
thematisch gemarkeerd en geclaimd wordt. 
Anderzijds bleek de canon, met de ingrijpende 
veranderingen in het yak, behalve een strategi
sche zegen ook een vertekenende last te zijn. 
Slechts met kunst en vliegwerk kunnen nieuwe 
onderzoeksdomeinen hierin een plaats krijgen. 
Andere samenhangen die voortvloeien uit een 
gewijzigde etnologische blik kunnen door
gaans onvoldoende in dit oude systeem worden 
gerepresenteerd. Geen enkele discipline kan 
evenwel zonder canon. Hoewel deze de neiging 
heeft om te verstarren in een stabiele toestand 
van onveranderlijkheid is het ook hier zaak om 
de kleine c van constante en beweging (celeri
tas) creatief te combineren als een voortdurend 
proces van canoniseringen ordeningvankennis. 15 

De geschiedenis van Vlaanderen - in Belgie 
en wat daaraan vooraf ging - maakt het postmo
derne idee van mentale lappendeken, meervou
dige identiteiten, en constructies aannemelijker 
dan een canon van helden en grote data. De 
door 1302-mythe-bashing gekenmerkte vie
ring van 'Vlaanderen 2002' werd een feest van 
reflexiviteit en onderkoelde, volwassen gene, 
in een geroezemoes van niet-officiele, populis
tische vertogen over eigen yolk eerst. De titel 
van de 'nationale' viering in het koninkrijk van 
de Saksen-Coburgers 2005, namelijk 175125 
maakt duidelijk dat de canon in het Zuiden in 
het beste geval een halve breuk is. In de Neder
landse samenleving is de roep om een maat
schappelijke canon vandaag wel nadrukkelijk 
onderwerp van discussie. Lange tijd veronder
stelde men hieraan geen behoefte te hebben, 
als een achterhaald schema van zekerheden 
waar een open en tolerante multiculturele 
maatschappij wel buiten kon. Met de huidige 
maatschappelijke verwarring en onrust zien we 
evenwel dat niet zozeer de noodzaak van een 
canon ter discussie wordt gesteld als wel wat 
deze zou moeten inhouden. Wat dienen bur
gers, en met name ook nieuwe kandidaten uit 
migrantengroepen bij wijze van 'inburgering', 
te weten van de Nederlandse samenleving en 
cultuur? Zo hebben historici een nieuwe canon 
van historische kennis opgesteld, op de voet 
gevolgd door letterkundigen. Politici bepleiten 
de noodzaak van een nationaal vaderlands his
torisch museum. Van sociale wetenschappers 
wordt verwacht dat ze inzicht bieden in wat als 
'normaal' geldt voor maatschappelijke omgangs-

vormen in Nederland. Het door premier Balke
nende ingezette debat rond waarden en normen 
werd enkele jaren geleden nog misprijzend 
afgedaan als een achterhaalde poging van een 
confessionele fatsoenrakker om terug te keren 
naar de spruitjeslucht van de jaren vijftig. Thans 
zien we een herwaardering van deze spreek
woordelijke lucht - zoals onder meer tot uiting 
komt in allerlei tentoonstellingen, boeken en 
televisieprogramma's gewijd aan deze weder
opbouwperiode - waaruit een zekere weemoed 
spreekt naar een harmonieuze en eendrachtige 
samenleving. Maar het overzichtelijke schema 
van zwart of wit, goed of fout laat zich niet zo 
gemakkelijk op de sociale werkelijkheid van het 
heden projecteren. Het (her)formuleren van 
een canon wordt daarbij beschouwd als een 
eerste stap om te komen tot helderheid over de 
eigen identiteit en positionering van de natie. 
Uiteraard schuilt ook hier het gevaar van een 
verstard cultuurbeeld dat vatbaar is voor ideolo
gische (nationalistische) manipulatie. 

Voor wie een wetenschappelijke discipline 
als een citeergemeenschap beschouwt, zijn 
functie en belang van bibliografische instru
menten duidelijk. We kunnen evenwel con
stateren dat deze bibliografische apparaten 
overal in Europa zwaar onder druk staan, als ze 
ondertussen niet al opgegeven en verdwenen 
zijn. De Internationale Volkskundige Bibliographie 
(IVB) als het internationale literatuuroverzicht 
bij uitstek flirt al jaren met transformatie, zo 
niet verdwijning. Met het verschijnen van het 
laatste deel van de Bibliografie volkscultuur 1999 
in 2005 werd ook in Vlaanderen zo'n papieren 
overzicht afgerond. De twintigste eeuw is op 
deze wijze ook in bibliografische zin afgesloten. 16 

Dit zou, vooral internationaal, een groot pro
bleem vormen indien in de volkskundige disci
pline de bewegingen van citeerclusters cruciaal 
zouden zijn voor het traceren van wetenschap
pelijke dynamiek of de bepaling van de acade
mische pikorde. Maar volkskunde functioneerde 
of functioneert zo (nog) niet in de Nederlan
den. Eerder was sprake van een accumulatieve 
beweging van bronnen- en documentatiema
teriaal. Vele tijdschriften vervulden samen 
eerder de functie van een soort opslagsysteem, 
ontsloten via bibliografische toegangen. On 
line databanken, blogs en webtoepassingen, 
zijn daar vandaag en morgen echter veel beter 
voor geschikt. Dat deze vervolgens op schijven, 
in geluids- en beelddatabanken, op websites 
of in boekvorm uitkristalliseren en tastbaar 
gemaakt kunnen worden, vergroot de praktische 
bruikbaarheid. Het registreren en duiden van 
informatie over volkscultuur is vaak een kwestie 
van bandbreedte en met name in volkskun-
dige tijdschriften werden kolommen geopend 
voor eigenaardigheden en oude gebruiken. 
Allerlei fenomenen die vroeger - naast dos
siers van ordehandhavers of rechtbanken, lokale 
kranten en etnografische enquetes - vooral in 
gespecialiseerde volkskundige en aanverwante 
tijdschriften werden vastgelegd en in bewaar
instellingen terecht kwamen, vinden nu veel 
gemakkelijker een weg naar de massamedia en 
het internet. Het is via de elektronische snel
weg dat oude bibliografische reeks en voortge
zet zullen worden, op ieder gewenst tijdstip 
overal ter wereld oproepbaar. 

De taken en functies van een wetenschap
pelijk tijdschrift worden anders in dit veld. 
De grens met klassieke monografieen, die 

12 'It is an arena of conflictual ele
ments, which requires some compelling 
pressure - as, for example, national-
ism or prevalent religious orthodoxy or 
class consciousnesss - to take form as 
"system". And, indeed, the very term 
"culture", with its cosy invocation of 
consensus, may serve to distract atten
tion from social and cultural contradic
tions, from the fractures and oppositions 
within the whole. At this point generali
sations as to the universals of "popular 
culture" become empty unless they are 
placed firmly within specific historical 
contexts ... within a particular equilibrium 
of social relations, a working environ-

ment of exploitation and resistance to 
exploitation, of relations of power which 
are masked by the rituals of paternalism 
and deference: E.P. Thompson, Customs 
in Common (London: The Merlin Press, 
1991) 6-7. 

15 Maarten Doorman, Kiekertak en 
Klotterbooke. Gedachten over de canon 
(Amsterdam: Vossiuspers, 2004). 
16 Zie Marc Jacobs, 'De afronding 
van een bibliografisch project uit de 20e 
eeuw', in: Bibliografie volkscultuur 1994 
(Brussel: VCV, 2003) 3-15. 13 Vgl. Carlo Ginzburg, Omweg als 

methode. Essays over verborgen geschie
denis, kunst en maatschappelijke herin
nering (Nijmegen: SUN, 1988). 
14 Zie enkele vragen in: Andreas Bim
mer, 'Lesen und Gelesenwerden. Zur 
Lage gegenwartigen volkskundlichen 
Publizierens, Hessische Blatter fur Volks
und Kulturforschung 37/38 (2001/2002), 
7-11. 
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#,'!I "\I",dN Illilld.'!' olllv:lngrijk worden, wordt 
\1';1 "11 \'i.'rill'lId; artikden met een grotere 

!t'I~ II !jdh' ('" 'Til hoog eye-openergehalte stel
kn II! (1II'!lI'IIWII(/c mate de norm. Zo wordt 
"'11 f\ 'kn,' olldl'!':t.odsstijl, een bepaald per-
~Iw'lid. IIIIIK:t.II:tm opgebouwd, veranderd en 
'HlIII~nHItI'I'I'I: cell etnologische blik die cruciaal 
iN Ilill hCI via atlerlei kanalen beschikbare mate
fialll Ie llIobiliseren, te duiden en te activeren. 
I )il wordt gecombineerd met het systematisch 
Vt'l'kennen van de grenzen van informatie ver
zamclen, vooral van zogeheten immaterieel 
erfgoed en hedendaagse alledaagse cultuur. 
Tegelijkertijd worden alle schatkamers, bron
nen en resultaten uit het volkskundige veld van 
de voorbije twee eeuwen meegenomen als erf
stukken of gouden eieren, zoals het Meertens 
Instituut op het eind van de twintigste eeuw 
zijn geaccumuleerde documentatiemateriaal 
omschreef. 

Oud en nieuw 
Het overzichtswerk Volkscultuur. Een inleiding 
in de Nederlandse etnologie uit 2000 vormt een 
belangrijke markering. Het is de basis van waar
uit we vertrekken. Het betreft een synthese, 
een gecondenseerde nalatenschap als kritisch 
filter van negentiende- en twintigste-eeuwse 
cultuurdiagnosen. Met het omduiden van volks
kunde in etnologie zijn veel negatieve con
nota ties als ballast afgeschud. Het zou evenwel 
een illusie zijn te veronderstellen dat daarmee 
definitief een verleden geneutraliseerd is. De 
vakgeschiedenis is uiteraard een onderzoeksob
ject op zich geworden. In een vakgebied waar 
voorgangers onbekommerd begrippen als yolk, 
stam en ras hanteerden is een kritische reflectie 
op het verleden noodzakelijk. In het publieke 
domein daarentegen zijn zowel positieve, ver
heerlijkende con nota ties van volkscultuur en 
folklore nog altijd rijk voorhanden, evenals 
negatieve, stigmatiserende betekenisvelden 
- denk maar aan de gevleugelde Blut und Boden
gedachte - die gevoeligheid voor ideologische 
manipulatie weerspiegelen. Ook aan deze 
populaire beeldvormingen kan een maatschap
pelijk relevante discipline zich niet hooghartig 
onttrekken. Met dit tijdschrift willen we ook 
aan een breder, in volkscultuur ge'interesseerd, 
publiek duidelijk maken waar de hedendaagse 
etnologie voor staat. 

Over de minder frisse, soms zelfs stin
kende eieren uit de jaren dertig en veertig en 
hun beeldvorming is de voorbije vijf a tien jaar 

Ton Dekker 
Herman Roodenburg 
Gerard Rooijakkers 
[REDACTIE] 

Een inleiding in 
de Nederlandse 
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door etnologen en historici veel empirisch 
onderzoek verricht; een voor historiografen en 
wetenschapssociologen nog lang niet afgegraasd 
terrein. Aan rondjes Vergangenheitsbewaltigung 
uit de tijd van Jan de Vries, Dirk-Jan van der 
Yen, Clement Trefois, de jonge P.]. Meertens 
of de jonge K.C. Peeters, hoeven we hopelijk in 
dit tijdschrift niet al te veel onderzoekspriori
teit meer te besteden. Het is niet een ideologie 
of referentiekader waarbinnen we verder willen 
werken of waarvan we ons moeten losweken. 
Her betreft cultuurdiagnosen van twee gene
raties geleden, met andere woorden een object 
van historisch onderzoek. 17 De twintigste eeuw 
is volkskundig afgerond, zoals ook tot uitdruk
king komt in de naamsverandering van de dis
cipline die in de titel van het handboek over 
Nederlandse etnologie uit 2000 ligt besloten. 
Sommige oude draden nemen we met nieuwe 
invlechtingen op, andere l~ten we bij wijze van 
do de hand bewust liggen. 

Dat is een van de belangrijkste en noodza
kelijke evoluties sinds de millenniumwisseling. 
De associatie van het begrip volkscultuur met 
zwendelzwaaiende gouwen, foute geleerden 
met veronderstelde nazi-sympathieen, eng-nati
onalistische of quasi racistische overtuigingen 
is weggeebd, zowel in de cultuurwetenschap
pelijke wereld als bij het grote publiek. Volks
cultuur en etnologie zijn in de markt gezet als 

nieuw in te kleuren en eigentijdse concepten, 
met andere blikvelden en zwaartepunten zoals 
mondialisering en culturele diversiteit, inter
culturaliteit, de doorwerking van ICT, folk
lorisering, commercialisering, musealisering, 
alledaagse historische cultuur en cultureel-erf
goeddenken. Dit betekent evenwel niet dat we 
de donkere, bruine of zwarte kanten van een 
intellectuele erfenis helemaal kunnen nege
ren. De boutade van Eugeen Roossens dat de 
wetenschap van gisteren bij wijze van Rucklauf 
de volkscultuur van vandaag kan worden, bevat 
een belangrijke, zij het niet zo'n prettige les. 18 

In academia buiten de deur gewerkte ideeen 
over eigen yolk, folklore, 'levend' volksleven, 
volksaard, authenticiteit, inburgering en con
formering komen via het publieksvenster als 
onderwerp weer ter tafel. 

Het is niet zo dat politiek en ideologie 
onbelangrijk zijn of dat modellen en verhalen 
over volkscultuur, etnische en nation ale iden
titeit irrelevant zijn geworden. Integendeel, de 
inzetten zijn in het begin van de eenentwintig
ste eeuw sterk verhoogd. Dit is in Vlaanderen 
al een tijdje zo, zekersinds de Zwarte Zondag 
van 1991, ook al keek de volkskundige en klas
siek academische historische wereld grotendeels 
en noest verderwerkend ostentatief weg. Hoe
wel dit een decennium geleden ondenkbaar 
leek, zijn racisme, populisme en al dan niet 
etnisch geweld alsmede verruwing van de maat
schappij thans in Nederland volop aan de orde. 
De mobieltjes van Nederlandse volkskundigen 
staan roodgloeiend als er weer eens een poli
tieke moord of 'zinloos' geweld is gepleegd, 
een onwaarschijnlijke uitvaart plaatsvindt of 
een intercultureel brandje uitbreekt. Jihad, 
White Power, car-jackings, war against terror 
en nieuwe kruistochten, Big Brother, hiphop, 
Lonsdale, burka's en hoofddoeken zijn zowel in 
Nederland als Belgie onderwerp van discussie. 
cULTUUR wil hierover reflecteren, duidingen 
en inzichten bieden. Heikele maatschappelijke 
spanningen en conflicten, belangwekkende 
processen van verrechtsing of verruwing, popu
listische tendensen en ethische problemen wil
len we niet uit de weg gaan. En wie weet, als 
ondoordacht wordt teruggrepen op verhalen, 
tekens en symbolen die we kennen uit minder 
prettige tijden en regimes, moet daar wel bij
zondere aandacht aan gegeven worden. Als het 
echt mis gaat de komende jaren, wordt volks
cultuur het heetste beleidsveld in de culturele 
sector. We dienen onze blik, en bij gelegen-

heid pen en tong, dan ook te scherpen aan de 
actualiteit vanuit een reflexief en relativerend 
ontwikkelingsperspectief. 

Etniciteit als placebo 
met nevenwerkingen 

cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie verbindt 
etnologie in de eerste plaats met cultuur en niet 
met etnie oftewel yolk. Het hanteren van de 
aanduiding etnologie betreft de keuze voor een 
nieuwe vlag van een wetenschap met een kleur
rijk volkskundig verleden. Als er al een adjectief 
gekoppeld wordt aan etnologie, dan gaat het om 
het voorvoegsel Eur;pees, Europese etnologie 
dus. Dit wijst op een wetenschappelijk netwerk, 
aangezien niemand een Europese etnie ernstig 
zal nemen. Dat betekent overigens niet dat 
Amerikaanse folklore studies, mondialisering of 
bijvoorbeeld fenomenen als werelderfgoed of 
intercontinentale programma's rond immateri
eel erfgoed niet aan bod zouden komen, inte
gendeel. Termen zoals Nederlandse ofVlaamse 
etnologie worden indien mogelijk in de toe
komst vermeden. 

Bij de toe-eigening van een begrip voor 
een discipline kan een achterliggend seman
tisch veld evenwel niet genegeerd worden. 
De Duitse volkskundige Hermann Bausinger 
constateert dat samenstellingen met de starn 
(sic) etnisch of etno vandaag de dag op diverse 
manieren functioneren, zowel in de media als 
in de academische wereld. Het is een para
plubegrip dat doorgaans vaag blijft en diverse 
accenten groepeert en soms combineert. Het 
'etnische' staat volgens Bausinger onder meer 
voor region ale eigenheid (in een context van 
centraliserende nationalistische krachten), 
voor culturele homogeniteit (in een context 
van politieke en staatsvormende krachten) en 
voor het primordiale (om het woord origine 

17 Herman Roodenburg, 'Volkskunde, 
vaderlandsliefde en levensverhalen. 
Een inleiding', Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 29 (2003), 129-142. 
18 E. Roossens, Eigen grond eerst? 
Primordia Ie autochtonie. Dilemma van 
de multiculturele samenleving, (Leuven: 
Aeeo, 1998) 42, met verwijzing naar het 
feit dat de westerse etnologie van de 
negentiende eeuw en met name het 
raeisme uit die tijd en hoe diversiteit 
geduid werd, in de twintigste eeuw heeft 
doorgewerkt. 
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te vermijden, dus refererend aan historische 
herkomst en individuele inculturatie, in een 
context van verandering). Het is een poging 
om het gedeconstrueerde stambegrip te ver
mijden maar toch enige historische diepte, een 
relevante stamboom, te suggereren. Dit alles in 
de wetenschap dat het gaat om een constructie. 
Op de keper beschouwd is ethnos een vertaling 
van yolk: het wordt doorgaans zonder nadere 
toelichting gewoon gebruikt. Clifford Geertz 
heeft een reeks vooronderstellingen ontrafeld 
die achter het begrip etniciteit schuil gaan, 
zoals bloedbanden, ras, taal, regio of territo
rium, religie en traditie. Bausinger stelt vast dat 
het parapluconcept werkt als een placebo, als 
een geconcerteerde suggestie, zij het wel met 
nevenwerkingen. 19 

Een beg rip als etnisch vervult in de sociale 
praktijk een aantal functies. Ten eerste is het 
een begrip dat, soms te goed, kan help en om de 
perceptie van complexiteit in de maatschappij te 
reduceren. Bovendien is het geconnoteerd met 
een warme straalstroom, die ook de bovenhand 
lijkt te hebben rond het begrip gemeenschap. 
Problematisch is evenwel dat het zich leent 
voor politieke recuperatie. Bausinger somt 
tevens enkele mogelijke effecten op. Een begrip 
als etniciteit impliceert veelal essentialisme. 
Het etnische zou dan in het wezen van men
sen en dingen (a Is wezenskenmerk) verankerd 
zijn. De dreiging van politieke instrumentali
sering, ook voor boze doeleinden, is reeel, en 
daarin dragen wetenschappers een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Ook de kans op ongere
flecteerde aanwending van de terminologie, in 
milieus waar men maar de helft van het verhaal 
leest of er geen controle meer over heeft, is 
niet ondenkbeeldig. De keuze om kritisch om 
te gaan met de starn die in het woord etnolo-
gie aanwezig is en de zeer constructivistische 
benadering ten opzichte van no ties als yolk of 
etnie is kenmerkend voor de huidige generatie 
etnologen en dus ook voor 'Kleine c'. Dit geldt 
evenzeer voor het bewustzijn dat deze no ties 
als placebo's in de maatschappelijke praxis voluit 
effect kunnen sorteren en veel meer zijn dan 
papieren tijgers in een veilige intellectuele die
rentuin. 

Het volksleven voorbij 
Een van de artikelen die in de Nederlanden 
een doorbraak in het debat markeerde, was de 
bijdrage over het afscheid van het volksleven 
door J.J. Voskuil. 20 Het betrof de echo van een 

in Duitsland in de jaren 1960 en 1970 volop 
gevoerd deb at, dat wordt aangeduid met de titel 
van de destijds invloedrijke bundel Abschied 
vom Volksleben. Hier werd een lans gebroken 
voor het toepassen van statistische technieken 
en sociaal-wetenschappelijke methoden om 
voorbij een meer empathische, en veelal ook 
wat impressionistische 'invoelingsmethode' te 
geraken. Er werd tevens afstand genomen van 
romantische en nostalgische beelden over boe
ren en vissers. Het blikveld werd nadrukkelijk 
verbreed naar brede lagen van de bevolking, 
inclusief de arbeiderswereld en de stedelijke 
middenklasse. In een bijdrage over een 'tweede 
afscheid' van het volksleven rond het tweede 
millennium, onderstreepte Rolf Lindner de 
ontwikkeling van een onderzoeksperspectief 
bij wijze van studying up, zoals in de studie van 
de wereld van arbeid, management en techniek 
in een door mondialisering en medialisering 
getekende economie. Etnologen kijken even
goed naar de culturele patronen en alledaagse 
routines op de postindustriele werkvloer, en 
zijn ge"interesseerd in de invloeden uit de snelle 
wereld van multinationals en marketing. 21 

Ook al hebben we in wetenschappelijke 
zin op allerlei wijzen afscheid genomen van 
het volksleven, we hebben wel behoefte aan 
concepten om het geheel van te onderzoeken 
processen aan te duiden. Een begrip dat als een 
nieuwe muis achter het behang ritselt, betreft 
de culturele biografie van een object, landschap 
of regio. Het voordeel van het biografieconcept 
is dat we niet vastzitten aan een containerbe
g;ip als identiteit, dat evenals etniciteit veelal 
als statisch, essentialistisch en eenduidig wordt 
opgevat. De biografie wordt hier gehanteerd 
als een metafoor die verwijst naar het culturele 
'leven' van dingen al naargelang tijd (diachro
nie), ruimte (geografie) en sociale verschillen 
(groepsculturen). Het zijn deze drie parameters 
die in de etnologische analyse steeds terugke
ren. De culturele biografie van bijvoorbeeld een 
regio betreft niet een dominant identiteitsver
haal, maar bestaat in feite uit een accumulatie 
van ervaringen en egodocumenten waarin 
telkens betekenissen liggen vervat die sporen 
in de alledaagse leefwereld duiden. Een en het
zelfde object kan op heel uiteenlopende wijzen 
toegeeigend en ervaren worden. De culturele 
biografie wil juist die dynamische verwevenheid 
zichtbaar maken. Het IS de complexe combina
tie van diverse lagen en perspectieven waar het 
concept van de culturele biografie naar verwijst. 

, 
De culturele biografie is geen simpel auto no om 
levensverhaal met een begin en einde, maar een 
mentale constructie die verwijst naar gelaagde 
en, al naar gelang de machtsfiguraties, meer of 
minder dominante betekenisvelden. 22 Opval
lend is wel dat ook hier in verhulde vorm weer 
een biologistische metafoor binnensluipt: in 
plaats van volksleven spreken we van een cul
turele biografie. Het zijn kwesties die we in dit 
tijdschrift nader willen bediscussieren en over
denken. 

Vraag naar duiding 
De praktijk van de professionele volkskundige 
in het Europa van de eenentwintigste eeuw is 
treffend omschreven door de Zweedse etno
loog Jonas Frykman. 'One is expected to be 
an expert on whatever is in demand, whether 
this consists of the rather elusive Swedish 
mentality, the delicious Christmas food from 
Skane, how Midsummer is celebrated in Mora, 
the history of the Lucia procession, or some 
other old tradition.' 23 De nationale cultuur en 
met name een bepaalde dominante interpre
tatie van cultureel erfgoed oefent een grote 
middelpuntvliedende kracht uit. Dit heeft te 
maken met de nieuwe uitdagingen waar staten, 
groepen en individuen momenteel voor staan. 
Er is een toenemende behoefte aan duiding 
inzake levensstijlen, hypes, rages, maar ook van 
tradities en sporen uit het verleden. Van onder-

zoekers naar de cultuur van het dngdijkM k'v\"!i 
worden verklaringsschema's en snmenhllllgclltit' 
visies verwacht. 

In dit tijdschrift gaan we op zoek nnnr 
nieuwe leesrasters en technieken, zoals die in 
binnen- en buitenland ontwikkeld worden. 211 

Ais mattresse a penser adopteren we Bnrbnm 
Kirshenblatt-Gimblett. 25 Heel het domein VIlli 

interculturele communicatie zien we als een 
fascinerend gat in de markt. 26 Prikkelcntego·. 
rieen zoals bijvoorbeeld de Franse etnoloog 
Christian Bromberger die voorstelde met zijn 
Passions ordinaires verdienen onze aandacht. 21 

De ideeen van Albert Piette rond de 'mode 
mineur' van rituelen en manifestaties zijn inspi~ 
rerend. 28 Over reflecties en modellen rond 
cultuur van alledag, zoals die in Alledaags is niet 
gewoon door Eric Corijn en anderen werden 
gepresenteerd, is het laatste woord nog lang 
niet gezegd. Het werk van Michel de Certeau 
over de praktijken van het dagelijks leven is 
belangrijk. cULrUUR knoopt expliciet aan bij 
de briljantestukjes van Roland Barthes over 
innovaties en (klein)burgerlijke my then in de 
jaren vijftig. Zijn Mythologies werd in 2002 ook 
in het Nederlands vertaald. 29 

Door de continue processen van staats- en 
identiteitsvorming in VlaanderenlBelgie en 
Nederland, met enerzijds evoluties van decen
tralisatie en federalisering en anderzijds Euro
pese-Gemeenschapsvorming en mondialisering, 

19 Hermann Bausinger, 'Ethnizitiit. Pla
cebo mit Nebenwirkungen', in: K. Kostlin 
en H. Nikitsch (Hrsg.), Ethnographis
ches Wissen. Zu einer Kulturtechnik der 
Moderne (Wien: Institut fur Volkskunde, 
1999) 31-41. 

Volksleben', in: Volkskultur und Moderne. 
Europiiische Ethnologie zur Jahrtausend
wende. Festschrift fur Konrad K6stlin zum 
60. Geburtstag am 8. Mai 2000 (Wien: 

25 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Des
tination Culture. Tourism, Museums, and 
Heritage (Berkeley: University of Califor
nia Press, 1998). 

20 J.J. Voskuil, 'De TGbingers nemen 
afscheid om te blijven', Volkskunde 72 
(1971) 4, 369-375. Vergelijk Marc Jacobs, 
'Afscheid van het volksleven: een stevige 
synthese. De VB'ers nemen afscheid 
om te blijven', http://www.vcv.be/pdf/1_ 
4/12004bouwstenen.pdf. 
21 'Mit dem Ubergang von der Arbei
terkulturforschung zur Arbeitskulturenfor
schung hat mehr als ein zweiter Abschied 
yom Volksleben stattgefunden. Dieser 
Ubergang verweist auch auf einen Pers
pektivenwechsel, der mit dem Globalisie
rungsprozess in wirtschaftlicher, sozialer 
und medialer Hinsicht zusammenhiingt. 
Rolf Lindner, 'Der zweite Abschied yom 

Institut fUr Volkskunde, 2000) 149-155, 
155. 
22 Vgl. Jan Kolen, De biografie van het 
landschap. Drie essays over landschap, 
geschiedenis en erfgoed (Amsterdam: 
VU,2005). 
23 Jonas Frykman, 'National Identities. 
Between Modernity and Cultural Nation
alism', in: Volkskultur und Moderne, 
269-286, 269. 
24 Een interessant voorbeeld van brede 
bibliografische positionering is Christoph 
Antweiler, 'Ethno-Pop - Eine kommen
tierte Bibliographie zu Popularisierung 
und populiirer Ethnologie', in: Ursula 
Bertels (Hrsg.), Aus der Ferne in die 
Niihe. Neue Wege der Ethnologie in die 
6ffentlichkeit (Munster: Waxman, 2004). 

26 Zie naast vele andere recent bij 
Waxmann uitgegeven boeken, onder 
andere Klaus Roth (Hrsg), Mit der Diffe
renz leben. Europiiische Ethnologie und 
Interkulturelle Kommunikation (Munster: 
Waxmann, 2000). 
27 Christian Bromberger, Passions ordi
naires. Du match de football au concours 
de dictee (Paris: Bayard Editions, 1998). 
28 Albert Piette, Ethnographie de 
I'action. L'observation des details (Paris: 
Metailie, 1996)' voor een inleiding zie: 
Marc Jacobs, 'Met een knipoog van Maria 
in de spektakelstal. Albert Piette, fotogra
fie en de kleinmenselijke modus', Oost
Vlaamse Zanten 73 (1998), 292-308. 
29 Roland Barthes, Mythologieen 
(Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2002). 
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te vermijden, dus refererend aan historische 
herkomst en individuele inculturatie, in een 
context van verandering). Het is een poging 
om het gedeconstrueerde stambegrip te ver
mijden maar toch enige historische diepte, een 
relevante stamboom, te suggereren. Dit alles in 
de wetenschap dat het gaat om een constructie. 
Op de keper beschouwd is ethnos een vertaling 
van yolk: het wordt doorgaans zonder nadere 
toelichting gewoon gebruikt. Clifford Geertz 
heeft een reeks vooronderstellingen ontrafeld 
die achter het begrip etniciteit schuil gaan, 
zoals bloedbanden, ras, taal, regio of territo
rium, religie en traditie. Bausinger stelt vast dat 
het parapluconcept werkt als een placebo, als 
een geconcerteerde suggestie, zij het wel met 
nevenwerkingen. 19 

Een begrip als etnisch vervult in de sociale 
praktijk een aantal functies. Ten eerste is het 
een begrip dat, soms te goed, kan helpen om de 
perceptie van complexiteit in de maatschappij te 
reduceren. Bovendien is het geconnoteerd met 
een warme straalstroom, die ook de bovenhand 
lijkt te hebben rond het begrip gemeenschap. 
Problema tisch is evenwel dat het zich leent 
voor politi eke recuperatie. Bausinger somt 
tevens enkele mogelijke effecten op. Een begrip 
als etniciteit impliceert veelal essentialisme. 
Het etnische zou dan in het wezen van men
sen en dingen (als wezenskenmerk) verankerd 
zijn. De dreiging van politi eke instrumentali
sering, ook voor boze doeleinden, is reeel, en 
daarin dragen wetenschappers een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Ook de kans op ongere
flecteerde aanwending van de terminologie, in 
milieus waar men maar de helft van het verhaal 
leest of er geen controle meer over he eft, is 
niet ondenkbeeldig. De keuze om kritisch om 
te gaan met de starn die in het woord etnolo
gie aanwezig is en de zeer constructivistische 
benadering ten opzichte van noties als yolk of 
etnie is kenmerkend voor de huidige genera tie 
etnologen en dus ook voor 'Kleine c'. Dit geldt 
evenzeer voor het bewustzijn dat deze no ties 
als placebo's in de maatschappelijke praxis voluit 
effect kunnen sorteren en veel meer zijn dan 
papieren tijgers in een veilige intellectuele die
rentuin. 

Het volksleven voorbij 
Een van de artikelen die in de Nederlanden 
een doorbraak in het debat markeerde, was de 
bijdrage over het afscheid van het volksleven 
door J.J. Voskuil. 20 Het betrof de echo van een 

in Duitsland in de jaren 1960 en 1970 volop 
gevoerd deb at, dat wordt aangeduid met de titel 
van de destijds invloedrijke bundel Abschied 
vom Volksleben. Hier werd een lans gebroken 
voor het toepassen van statistische technieken 
en sociaal-wetenschappelijke methoden om 
voorbij een meer empathische, en veelal ook 
wat impressionistische 'invoelingsmethode' te 
geraken. Er werd tevens afstand genomen van 
romantische en nostalgische beelden over boe
ren en vissers. Het blikveld werd nadrukkelijk 
verbreed naar brede lagen van de bevolking, 
inclusief de arbeiderswereld en de stedelijke 
middenklasse. In een bijdrage over een 'tweede 
afscheid' van het volksleven rond het tweede 
millennium, onderstreepte Rolf Lindner de 
ontwikkeling van een onderzoeksperspectief 
bij wijze van studying up, zoals in de studie van 
de wereld van arbeid, management en techniek 
in een door mondialisering en medialisering 
getekende economie. Etnologen kijken even
goed naar de culturele patronen en alledaagse 
routines op de postindustrieIe werkvloer, en 
zijn ge1nteresseerd in de invloeden uit de snelle 
wereld van multinationals en marketing. 21 

Ook al hebben we in wetenschappelijke 
zin op allerlei wijzen afscheid genomen van 
het volksleven, we hebben wel behoefte aan 
concepten om het geheel van te onderzoeken 
processen aan te duiden. Een begrip dat als een 
nieuwe muis achter het behang ritselt, betreft 
de culturele biografie van een object, landschap 
of regio. Het voordeel van het biografieconcept 
is dat we niet vastzitten aan een containerbe
grip als identiteit, dat evenals etniciteit veelal 
als 'statisch, essentialistisch en eenduidig wordt 
opgevat. De biografie wordt hier gehanteerd 
als een metafoor die verwijst naar het culturele 
'leven' van dingen al naargelang tijd (diachro
nie), ruimte (geografie) en sociale verschillen 
(groepsculturen). Het zijn deze drie parameters 
die in de etnologische analyse steeds terugke
reno De culturele biografie van bijvoorbeeld een 
regio betreft niet een dominant identiteitsver
haal, maar bestaat in feite uit een accumulatie 
van ervaringen en egodocumenten waarin 
telkens betekenissen liggen vervat die sporen 
in de alledaagse leefwereld duiden. Een en het
zelfde object kan op heel uiteenlopende wijzen 
toegeeigend en ervaren worden. De culturele 
biografie wil juist die dynamische verwevenheid 
zichtbaar maken. Het is de complexe combina
tie van diverse lagen en perspectieven waar het 
concept van de culturele biografie naar verwijst. 

De culturele biografie is geen simpel autonoom 
levensverhaal met een begin en einde, maar een 
mentale constructie die verwijst naar gelaagde 
en, al naar gelang de machtsfiguraties, meer of 
minder dominante betekenisvelden. 22 Opval
lend is wel dat ook hier in verhulde vorm weer 
een biologistische metafoor binnensluipt: in 
plaats van volksleven spreken we van een cul
turele biografie. Het zijn kwesties die we in dit 
tijdschrift nader willen bediscussieren en over
denken. 

Vraag naar duiding 
De praktijk van de professionele volkskundige 
in het Europa van de eenentwintigste eeuw is 
treffend omschreven door de Zweedse etno
loog Jonas Frykman. 'One is expected to be 
an expert on whatever is in demand, whether 
this consists of the rather elusive Swedish 
mentality, the delicious Christmas food from 
Skane, how Midsummer is celebrated in Mora, 
the history of the Lucia procession, or some 
other old tradition.' 23 De nationale cultuur en 
met name een bepaalde dominante interpre
tatie van cultureel erfgoed oefent een grote 
middelpuntvliedende kracht uit. Dit heeft te 
maken met de nieuwe uitdagingen waar staten, 
groepen en individuen momenteel voor staan. 
Er is een toenemende behoefte aan duiding 
inzake levensstijlen, hypes, rages, maar ook van 
tradities en sporen uit het verleden. Van onder-

zoekers naar de cultuur van het dagelijks leven 
worden verklaringsschema's en samenhangende 
visies verwacht. 

In dit tijdschrift gaan we op zoek naar 
nieuwe leesrasters en technieken, zoals die in 
binnen- en buitenland ontwikkeld worden. 24 

Als maltresse It penser adopteren we Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett. 25 Heel het domein van 
interculturele communicatie zien we als een 
fascinerend gat in de markt. 26 Prikkelcatego
rieen zoals bijvoorbeeld de Franse etnoloog 
Christian Bromberger die voorstelde met zijn 
Passions ordinaires verdienen onze aandacht. 27 

De ideeen van Albert Piette rond de 'mode 
mineur' van rituelen en manifestaties zijn inspi
rerend. 28 Over reflecties en modellen rond 
cultuur van alledag, zoals die in Alledaags is niet 
gewoon door Eric Corijn en anderen werden 
gepresenteerd, is het laatste woord nog lang 
niet gezegd. Het werk van Michel de Certeau 
over de praktijken van het dagelijks leven is 
belangrijk. cULrUUR knoopt expliciet aan bij 
de briljantestukjes van Roland Barthes over 
innovaties en (klein) burgerlijke my then in de 
jaren vijftig. Zijn Mythologies werd in 2002 ook 
in het Nederlands vertaald. 29 

Door de continue processen van staats- en 
identiteitsvorming in VlaanderenlBelgie en 
Nederland, met enerzijds evoluties van decen
tralisatie en federalisering en anderzijds Euro
pese-Gemeenschapsvorming en mondialisering, 

19 Hermann Bausinger, 'Ethnizitat. Pla
cebo mit Nebenwirkungen', in: K. K6stlin 
en H. Nikitsch (Hrsg.), Ethnographis
ches Wissen. Zu einer Kulturtechnik der 
Moderne (Wien: Institut fOr Volkskunde, 
1999) 31-41. 

Volksleben', in: Volkskultur und Moderne. 
Europiiische Ethnologie zur Jahrtausend
wende. Festschrift fur Konrad Kostlin zum 
60. Geburtstag am 8. Mai 2000 (Wien: 

25 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Des
tination Culture. Tourism, Museums, and 
Heritage (Berkeley: University of Califor
nia Press, 1998). 

20 J.J. Voskuil, 'De Tubingers nemen 
afscheid om te blijven', Volkskunde72 
(1971) 4, 369-375. Vergelijk Marc Jacobs, 
'Afscheid van het volksleven: een stevige 
synthese. De VB'ers nemen afscheid 
om te blijven', http://www.vcv.be/pdf/1_ 
4/12004bouwstenen.pdf . 
21 'Mit dem Obergang von der Arbei
terkulturforschung zur Arbeitskulturenfor
schung hat mehr als ein zweiter Abschied 
yom Volksleben stattgefunden. Dieser 
Obergang verweist auch auf einen Pers
pektivenwechsel, der mit dem Globalisie
rungsprozess in wirtschaftlicher, sozialer 
und medialer Hinsicht zusammenhangt. 
Rolf Lindner, 'Der zweite Abschied yom 

Institut fOr Volkskunde, 2000) 149-155, 
155. 
22 Vgl. Jan Kolen, De biografie van het 
landschap. Drie essays over landschap, 
geschiedenis en erfgoed (Amsterdam: 
VU,2005). 
23 Jonas Frykman, 'National Identities. 
Between Modernity and Cultural Nation
alism', in: Volkskultur und Moderne, 
269-286, 269. 
24 Een interessant voorbeeld van brede 
bibliografische positionering is Christoph 
Antweiler, 'Ethno-Pop - Eine kommen
tierte Bibliographie zu Popularisierung 
und popularer Ethnologie', in: Ursula 
Bertels (Hrsg.), Aus der Ferne in die 
Niihe. Neue Wege der Ethnologie in die 
offentlichkeit (Munster: Waxman, 2004). 

26 Zie naast vele andere recent bij 
Waxmann uitgegeven boeken, onder 
andere Klaus Roth (Hrsg), Mit der Diffe
renz leben. Europiiische Ethnologie und 
Interkulturelle Kommunikation (Munster: 
Waxmann, 2000). 
27 Christian Bromberger, Passions ordi
naires. Du match de football au concours 
de dictee (Paris: Bayard Editions, 1998). 
28 Albert Piette, Ethnographie de 
I'action. L'observation des details (Paris: 
Metailie, 1996), voor een inleiding zie: 
Marc Jacobs, 'Met een knipoog van Maria 
in de spektakelstal. Albert Piette, fotogra
fie en de kleinmenselijke modus', Oost
Vlaamse Zanten 73 (1998), 292-308. 
29 Roland Barthes, Mythologieen 
(Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2002). 



"'" :0 
Q) 

"0 
E 
co 
co 

..c 
() 
<J) 
Q) 

.c 
c: 
o 
c: 
Q) 

LU -<J) 

Q; 
"'" "'" .~ 
'0 
o 
a: 
"E' 
~ 
Q) 

<.9 
c: 
Q) 

<J) 

.c 
o 
() 
co ...., 
<: 
co 

:2: 

blijft de vraag naar inzicht en reflectie toene
men. Discussies in dag- en weekbladen getui
gen hiervan. Dit belangrijke onderzoeksveld 
in de cultuurgeschiedenis werd door Anne
Marie Thiesse in een synthese samengebald. 30 

Tevens wordt voortgebouwd op resultaten van 
de zogeheten nieuwe cultuurgeschiedenis en de 
culturele wending in de menswetenschappen. 31 

De nieuwe sociale geschiedenis en sociologie 
zullen verder werken in het spoor dat werd 
getrokken door de sociale studies van weten
schap en techniek en de actornetwerkanalyse 
(Bruno Latour, John Law, Michel Callon), de 
historische semantiek en tijdsregimes in de 
sfeer van Reinhart Kosseleck en in het veld van 
de studie van conventies. 32 In Vlaanderen blijkt 
onderzoek op basis van actornetwerktheorie 
een rol te hebben gespeeld bij het uitwerken 
van erfgoedbeleid. 33 Ook in het onderzoek van 
dagelijks leven en routines kunnen die model
len met succes worden ingezet. Een recente 
studie van de hand van Elizabeth Shove is een 
treffend voorbeeld van een theoretisch geYnfor
meerde studie over de omgang met alledaagse 
zaken als douches, airconditioning en wasma
chines. 34 

Zowel in de studie van immateriele cultuur, 
folklore en volkskunst als bij andere vormen 
van cultuur wordt bijzondere aandacht besteed 
aan processen van esthetisering, in het bijzon-

der van het dagelijks leven. 35 Ook processen 
als folklorisering en musealisering vormen een 
belangrijk onderzoeksthema met aandacht voor 
onthechting, performance en recontextualise
ring die gepaard gaat met nieuwe functies en 
betekenissen. 36 De rol die het geheugen en de 
herinnering spelen in onze hedendaagse maat
schappij hoort voluit tot het onderzoeksveld. 37 

Reflectie over de relaties tussen tradities, 
moderniteit en postmodernisme staat eveneens 
op het programma. 38 

De sterker op het he den gerichte blik leidt 
tot nieuwe onderwerpen. 39 Het door John 
Urry gelanceerde begrip tourist gaze blijft inte
ressant. 40 De impact van de proliferatie van 
allerlei soorten beeldvorming, inclusief de toe
eigening van medische visualisering, is voluit 
in ons blikveld geschoven. 41 Uiteraard is ook 
de golf van reality-tv of de wereld van soaps 
een belangrijk onderwerp.42 Media en visuele 
cultuur vormen voor 'Kleine c' een essentieel 
aandachtsgebied. 

Samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland 

Een decennium geleden zette Ton Dekker de 
argumenten voor samenwerking tussen Vlaan
deren en Nederland op het gebied van de stu
die van volkscultuur op een rij. Daarbij schetste 
hij eerst een geschiedenis van contacten bin-

30 lie Anne-Marie Thiesse, La creation 
des identites nationales. Europe XVllle
XXe siecle (Paris: Editions du Seuil, 
1999). 

31 Voor een breed panorama en actuele 
status quaestionis, zie Philippe Poirrier, 
Les enjeux de I'histoire culturelle (Paris: 

Marc Jacobs, ' "La sottise heraldique"? 
Wapenschilden, "hulp"- en technowe
tenschap', in: A. Vandewalle (red.), Te 
Wapen! Heraldiek, teken van gezag"en 
identiteit (Brugge: Stadsbestuur Brugge, 
2004) 9-27. 

38 Pertti Anttonen, Tradition through 
Modernity. Postmodernism and the 
Nation-State in Folklore Scholarship (Hel
sinki: Finnish Literature Society, 2005). 
39 Gerard Althabe et Daniel Fabre, Vers 
une ethnologie du present (Paris: Editions 
de la Maison des sciences de I'homme, 
1995). Editions du Seuil, 2004). 

32 lie Marc Jacobs, 'Actornetwerk. 
Geschiedenis, socia Ie wetenschappen. 

De nieuwe Annales en het werk van Bol
tanski en Thevenot: een (re)viewartikel', 
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 22 
(1996),260-290. 

33 Pascal Gielen, Kleine dramaturgie 
voor een artefactenstoet: omtrent Gent 
cultuurstad (Gent: Dienst Culturele laken, 
2000); Bart De Keyser, In de zan en in 

de schaduw. Gemeentearchieven in het 
Vlaamse erfgoedbeleid (Antwerpen: 

VVBAD/Culturele Biografie Vlaanderen, 
2004); Marc Jacobs, 'Kunst in netwerken 
(Pascal Gielen). Lectuur op een dubbel 
niveau', Etcetera 22 (2004), 57-58; zie ook 

34 Elizabeth Shove, Comfort, cleanli
ness + convenience. The Social Organiza
ton of Normality (Oxford: Berg, 2003). 
35 lie bijvoorbeeld V. Nahoum-Grappe 

en O. Vincent, Le goOt des belles chases 
(Paris: Editions de la Maison des sciences 
de I'homme, 2004). 

36 Ad de Jong, De dirigenten van de 
herinnering. Musealisering en nationali
sering van de volkscultuur in Nederland, 
1815-1940 (Nijmegen: SUN, 2001); Gott

fried Korff, Museumsdinge. Deponieren 
- exponieren (Ki:iln: Bohlau, 2002). 

37 Johan Meire, De stilte van de Sali
ent. De herinnering aan de Eerste Wereld
oorlog rond leper (Tielt: Lannoo, 2003) . 
Maar zie ook als pars pro toto: Informa
tion is alive (Rotterdam: V2/NAI Publis
hers, 2003). 

40 John Urry, The Tourist Gaze, Second 
Edition (London: Sage, 2002) . 

41 lie Jose van Dijck, Het transparante 
lichaam. Medische visualisering in media 
en cultuur (Amsterdam: Amsterdam Uni
versity Press, 2001). 

42 lie Alexander Dhoest, De verbeelde 
gemeenschap. 50 jaar Vlaamse tv-fictie 
en de constructie van een nationale iden
titeit (Leuven: Universitaire Pers, 2003). 
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Worst en eieren als offers voor mooi weer aan Sint 
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nen een beperkt groepje van enkele tientallen 
volkskundigen sinds de negentiende eeuw. Die 
vonden elkaar - ze vonden elkaar overigens 
ook letterlijk uit als groep en wetenschap - op 
diverse fora, in colloquia, publicaties, maar ook 
in projecten rond een gezamenlijke volkskun
deatlas van Nederland en 'Vlaams-Belgie' in de 
periode 1930-1974. 43 Het laatste kwart van de 
twintigste eeuw wordt in de officiele geschied
schrijving gekenmerkt door de metafoor van 
een grote kloof. Toch verscheen er ook in het 
opnieuw volledig door mensen uit Vlaanderen 
bemande Volkskunde af en toe wel een bijdrage 
van Nederlandse auteurs, zelfs uit het Meertens 
Instituut, zoals het stuk van Dekker treffend 
illustreert. Ook in Volkskundig Bulletin ver
schenen artikelen van cultuurwetenschappers 
uit Vlaanderen en er draaide zelfs een Vla
ming mee in de redactie. Er bestonden andere 
circuits en dwarsverbanden dan de officide 
institutionele historiografie van de volkskunde 
wilde do en geloven. Dit geldt ook voor de ver
schillende, veelallos van elkaar opererende, 
initiatieven van een tijdschrift als Oost-Vlaamse 
Zanten of een publieksinstelling als het N eder
lands Centrum voor Volkscultuur. De historio
grafie zal op enige afstand een meer afgewogen 
beeld verschaffen. 

Volkskundig Bulletin hield in het jaar 2000 
op met bestaan, na een beslissing daartoe in het 
Meertens Instituut om te komen tot een meer 
onafhankelijk forum (waarin dit tijdschrift wi! 
voorzien). Er verscheen nog een instrument 
voor de bibliografische ontsluiting in 2001. De 
onderzoekers die na 2000 op sleutelposities 
terecht kwamen in Vlaanderen en Nederland, 
beschouwen het tijdschrift van het Meertens 
Instituut als een groot deel van hun intellec
tuele startkapitaal. Het is een referentiekader 
met een repertoire aan benaderingen en onder
zoeksresultaten dat ook geconsolideerd werd in 
het boek Volkscultuur. Een inleiding tot de Neder
landse Etnologie. Daarnaast vormt het Jaarboek 
van het Nederlands Openluchtmuseum, waarvan 
tussen 1995 en 2001 zeven schitterende delen 
verschenen, een belangrijke inspiratiebron van 
waaruit we willen werken. Het jaarboek, waarin 
de museologie vanuit een etnologisch perspec
tief centraal stond, bleek uiteindelijk een te 
zware last om aIleen door het museum te wor
den gedragen. Het verheugt ons dan ook dat 
de thematiek van het jaarboek in de kolommen 
van dit tijdschrift met medewerking van enkele 
toenmalige redacteuren kan worden voortgezet. 

Bij vele protagonisten van atlasprojecten en in 
de internationale fase van Volkskunde voor de 
jaren zeventig was de schijnbaar vanzelfspre
kende onderliggende redenering dat Nederland 
en Vlaanderen tot dezelfde 'Nederlandse starn' 
zouden behoren met een taalkundige, culturele 
en staatkundige eenheid in het verleden. De 
rol van de dialectologie met taalatlassen moet 
hier voor de volkskunde in rekening gebracht 
worden. Dekker stelde vast dat in het midden 
van de jaren negentig de retoriek over een 
Nederlandse starn was verdwenen, maar dat nog 
wel degelijk werd geschermd met concepten 
als een gezamenlijke taal- en cultuurgemeen
schap. Wat dit laatste betreft, leek het Dekker 
verstandig om vele slagen om de arm te houden. 
Hij maakt duidelijk dat in het domein van (tra
ditionele) volkscultuur staatsgrenzen relatief 
zijn; de Duitse grensgebieden verdienen even
zeer aandacht. Maar Dekker ging verder: 'Zeker 
voor een wetenschap die ook het functioneren 
en de betekenis van cultuur in het heden wil 
doorgronden, is een verwijzing naar een ver 
verleden en een gemeenschappelijke oorsprong 
ontoereikend. Wil men samenwerking dan zal 
die op zuiver wetenschapsinhoudelijke gronden 
gebaseerd moeten zijn.' 44 Daar zouden we tien 
jaar later toch wel een aantal bijkomende grens
zones en motieven, meer bepaald de nood aan 
internationale discussie over de cultuur van het 
dagelijks leven, interculturaliteit en erfgoed- en 
cultuurbeleid aan willen toevoegen. Bovendien 
had het federaliseringsproces in Belgie in de 
jaren negentig een nieuwe fase bereikt, wat in 
het begin van de eenentwintigste eeuw in een 
g~oei en doorbraak van de culturele makelaar
dij (cultural brokerage) in de erfgoedsector in 
Vlaanderen resulteerde. Subtiele veranderingen 
in de Nederlandse omschrijving van een ver
houding met 'Vlaams-Belgie' - zoals gebrui
kelijk in de peri ode van de atlas sen en van de 
Vlaamse afdeling van de Koninklijke Belgische 
Commissie voor Volkskunde (tot en met de 
jaren negentig) - tot een relatie met Vlaanderen 
of de Vlaamse Gemeenschap vandaag markeren 
dit. Wie vandaag nog 'Vlaams-Belgie' schrijft, 
valt door de mand. 

Het krampachtig zoeken naar gemeenschap
pelijke thema's en overlappingen dient te wor
den vermeden als een ideologische idee-fixe. 
Naast hetgeen ons bindt, is onderzoek dat ons 
scheidt net zo relevant. Per slot van rekening 
zijn in Nederland en Vlaanderen heel verschil
lende culturen te ontdekken, zoals dat overi-

gens ook in de taalregisters tot uiting komt. 
In dit tijdschrift zal deze Noord-Zuidrelatie 
onbevangen aan de orde komen. Dit blijkt onder 
meer uit de keuze om in het taalgebruik in 
deze kolommen deze verschillende registers te 
respecteren en niet te reduceren tot een bloe
deloze standaard. De uiteindelijke reden voor 
een gezamenlijk project als 'kleine c' is immers 
de verwantschap in etnologische blik. 

De positionering in het 
tijdschriftenlandschap 

In de cultuurwetenschappelijke sector in de 
Lage Landen is het tijdschriftenlandschap de 
voorbije jaren sterk geevolueerd. In het top
segment valt op dat een aantal tijdschriften 
met een Vlaams-N ederlandse redactie is ver
dwenen of binnenkort zal verdwijnen. Niet 
zelden wordt een punt gezet achter het ver
leden en met een nieuwe naam gestart. Ook 
in die tijdschriften zien we de namen van een 
nieuwe generatie, in de loop van de voorbije 
tien jaar benoemde, jonge docenten en hoog
leraren opduiken. cULTUUR situeert zich als 
tijdschrift voor etnologie in de eerste plaats 
tussen een nieuwe generatie van peer refereed 
tijdschriften die rond 2005 gestart zijn. Deze 
cluster nieuwe tijdschriften markeert zowel een 
generatiewisseling als een paradigmaverschui
ving in de historische cultuurwetenschappen in 
Vlaanderen en Nederland. 

Een tijdschrift dat het Volkskundig Bulletin 
(1975-2000) flankeerde was het Tijdschri/t voor 
Sociale Geschiedenis (opgericht in 1975). Dit tijd
schrift beleefde in 2003 zijn laatste jaargang, 
met onder meer een interessant themanum
mer getiteld 'Volkskunde, vaderlandsliefde en 
levensverhalen' onder gastredactie van Bar
bara Henkes en Herman Roodenburg. Het 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedr&fs- en 
techniekgeschiedenis (opgericht in 1914) en het 
NEHA-Bulletin (opgericht in 1986) gingen op 
in de opvolger van het Tijdschri/t voor Sociale 
Geschiedenis. Vanaf 2004 verschijn~ het nieuwe 
T&dschri/t voor Sociale en Economische Geschiede
nis. Dit profileert zich in het colofon als 'het 
nieuwe Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift 
op het gebied van de sociale en economische 
geschiedenis in brede zin, waarbij de belang
stelling uitgaat naar de manier waarop mens en 
in het verleden met elkaar omgingen en vorm 
gaven aan sociale, economische, culturele, of 
politieke patronen.' 45 

In 2006 start nog een nieuw tijdschrift, Stads
geschiedenis. Men hoeft geen wetenschapsso
cioloog te zijn om te zien dat een knooppunt 
in de nieuwe tijdschriftengolf te situeren is in 
de recent geexpandeerde en jonge vakgroep 
geschiedenis van de universiteit Antwerpen 
die een zeer proactieve strategie cultiveert via 
publicatiekanalen in de sociale geschiedenis 
en cultuurwetenschappen in Vlaanderen en 
Nederland. Die vakgroep zet een punt achter 
de door haar geerfde Bijdragen tot de Geschiede
nis, een tijdschrift met een lange traditie (sinds 
1919). In 2005 wordt de laatste jaargang afge
sloten met een huldeboek voor Alfons Thijs. 
Dit is bijzonder symbolisch aangezien het een 
historicus en volkskundige betreft die tussen 
Noord en Zuid een belangrijke brugfunctie in 
het vakgebied op de grens van sociale en stads
geschiedenis vervulde. 46 

Daarnaast zijn er tijdschriften die we als 
gelijkaardige publicatiekanalen en zuster
tijdschriften in het Nederlandse taalgebied 
beschouwen. Dat geldt in de eerste plaats voor 
het Boekmancahier, dat weliswaar op Neder
land is georienteerd maar ook in Vlaanderen 
als referentiepunt wordt beschouwd voor cul
tuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid 
in het bijzonder. Wat de Vlaams-Nederlandse 
samenwerking betreft, be staat sinds 1957 Ons 
Erfdeel. Dit wordt uitgegeven door de Vlaams
Nederlandse stichting Ons Erfdeel die als mis
sie heeft om de culturele samenwerking tussen 
N ederlandssprekenden te bevorderen en de 
cultuur van Vlaanderen en Nederland in het 
buitenland bekend maken. 

In het volkskundige veld is er uiteraard ook 
het zustertijdschrift (ondertussen allang over
grootmoeder) Volkskunde. Inhoudelijk beweegt 
dit periodiek zich stilaan in de richting van de 
paradigma's van de jaren tachtig en negentig 

43 Ton Dekker, 'Nederlandse en 
Vlaamse volkscultuur: argumenten voor 
samenwerking', Volkskunde 97 (1996) 
371-379. 
44 Dekker, 'Nederlandse en Vlaamse 
volkscultuur', 375. 
45 http://www.tseg.nl/. 
46 'Over heel gewone mensen. Hul
deboek voor Alfons Thijs', Bijdragen tot 
de geschiedenis (Antwerpen 2005), met 
diverse bijdragen over volkskunde en 
cu Ituu rgesch iedenis. 
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waarop Volkskundig Bulletin zich orienteerde, 
gecombineerd met een uitgebreide liaison 
met KUL-communicatiewetenschappen, meer 
bepaald in een onderzoeksschool rond media 
en populaire cultuur, gekruid met een variant 
van cultuurpopulisme. 47 De voorbije decennia 
functioneerde ook het tijdschrift Oost-Vlaamse 
Zanten als alternatief wetenschappelijk discus
sieforum, hetgeen culmineerde in het knappe 
discussiedossier over het boek Volkscultuur. Een 
inleiding tot de Neder/andse etnologie. In 2003 
werd dit blad getransformeerd tot een nieuw 
tijdschrift onder de titel Van Mensen en Dingen. 
Tijdschrijt voor Volkscultuur. 48 

Daarnaast bestaat er een reeks periodieke 
publicaties die we als opgewaardeerde nieuws
brieven kunnen beschouwen, met name van de 
centra voor volkscultuur. In Vlaanderen geeft 
het Vlaams Centrum voor Volkscultuur Mores. 
Tijdschrijt voor Volkscultuur uit, dat in 2005 aan 
een zesde jaargang toe is en waar informatieve, 
duidende en analytische korte stukken elkaar 
afwisselen. 49 In Nederland is er een hele publi
catiebatterij van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur. N aast populariserende bladen, 
zoals Traditie, moet vooral melding gemaakt van 
een nieuw periodiek getiteld Levend Erfgoed. 
Vakblad voor public folklore &' public history. 
Opvallend is dat de merkwaardige verdubbeling 
in de klassieke aanduiding 'levend volksleven' 
hier is vervangen door 'levend erfgoed'. Roewel 
de redactie telkens aIleen uit mensen uit een 
land is samengesteld, zijn deze kleinere publi
caties voor geYnteresseerden in de hele N eder
landen relevant. Net als cULTUUR, behoren 
Mores en Levend Erfgoed momenteel tot de ver
plichte vakliteratuur voor de nieuwe makelaars 
in het erfgoedveld. 50 Verder willen we ook 
het tijdschrift Museumpeil van de Vlaamse en 
Nederlandse museumconsulenten in provincies 
en steunpunten vermelden. Tot slot beschikken 
we over een zeer uitgebreid gamma aan lokale 
en region ale tijdschriften die relevant zijn voor 
de sector geschiedenis en volkskunde. Voor 
Vlaanderen vindt men die vooral via www. 
erfgoedverenigingen.be. In Nederland bestaan 
er diverse bibliografische zoekinstrumenten. 
Overzichten van Vlaams-Nederlandse samen
werking vindt men via www.cvn.be. 

cULTUUR als forum 
Ret beleidsveld rond volkscultuur en erfgoed 
is de laatste jaren volop in beweging. Dit wordt 
het best geYIlustreerd door de snelle en massale 

internationale doorbraak van het begrip 'imma
terieel cultureel erfgoed'. Intangible cultural 
heritage: zeg maar erfgoed met een kleine c, 
met culturele diversiteit als centrale notie. Ret 
belang van de aanvaarding van de 'conventie 
voor de bescherming van immaterieel cultu
reel erfgoed' door de Algemene Conferentie 
van UNESCO, te Parijs op 17 oktober 2003 
kan moeilijk onderschat worden. 51 In de hele 
wereld zijn momenteel discussies bezig over 
de mogelijkheden, problemen en mogelijke 
effecten van deze conventie. Ret regent zowel 
beleidsrapporten als studies, commentaren en 
reflecties uit de wetenschappelijke wereld en 
het erfgoedveld. In Belgie - lees: de Vlaamse, 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschappen 
- is de ratificatieprocedure volop aan de gang. 
De conventie zal in Belgie wellicht in 2006 
geratificeerd zijn. Dit zou niet aIleen een heel 
opmerkelijk snelheidsrecord zijn, het zal tevens 
een significante invloed hebben op het den
ken over diverse vormen van erfgoed. Tien 
jaar geleden zou niemand dit hebben durven 
voorspellen. Anno 2005 staat immaterieel erf
goed of niet-monumentaal cultureel erfgoed 
zonder grote C centraal op de agenda. Precies 
daarom is het een prioritair aandachtspunt voor 
cULTUUR. Ret moet duidelijk worden dat 
ook internationaal het vertoog, de procedures, 
methoden en achterliggende modellen helemaal 
nog niet gevormd, dichtgetimmerd, afgerond, 
laat staan goed uitgewerkt zijn. Er is een grote 
nood aan zowel kritische als constructieve 
reflectie, voorzien van theoretische en metho
dologische onderbouwing. 
" Vlaanderen en Nederland nemen hier een 

interessante positie in. In Nederland zitten 
de actoren (Meertens Instituut, Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, Nederlandse 
UNESCO-commissie, overheden) nog niet op 
eenzelfde lijn: de discussie ten gronde moet 
nog gevoerd worden. Ret feit dat de Neder
lander Rieks Smeets als hoofd van de afdeling 
immaterieel erfgoed van UNESCO het inter
nationale programma leidt, is daarbij bepaald 
niet onbelangrijk. In Vlaanderen schenken 
zowel erfgoedinstellingen, zoals het Vlaams 
Centrum voor Volkscultuur, als de Vlaamse 
UNESCO-Commissie hoge prioriteit aan het 
UNESCO-dossier. De dialoog met Wallonie, 
waar andere ideeen en visies gecultiveerd wor
den maar het UNESCO-dossier niet minder 
hoge prioriteit heeft, biedt een interessante 
extra dimensie. Via deze UNESCO-debatten 

en kanalen worden problemen en kansen voor 
de omgang met mondialisering, culturele diver
siteit, identiteitsconstructie en kennisoverdracht 
op een niet vrijblijvende manier aangesneden. 
cULTUUR wil een forum bieden om over deze 
materie op academische wijze te reflecteren. 

Ook de snelle evoluties in het erfgoedveld 
op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk 
niveau in Vlaanderen en Nederland smeken om 
bespiegeling, duiding en verdere voeding. In 
diverse essays van Eric Corijn werd de voorbije 
jaren in verband met de cultuur van alledag 
herhaaldelijk gewezen op de urgente noodzaak 
van een interdisciplinair en reflexief platform, 
met andere woorden van een vertooggemeen
schap.52 In breder perspectief is dit voor allerlei 
dimensies van samenlevingsontwikkeling en 
samenwerking eveneens het geval. cULTUUR 
wil hierin een voortrekkersrol vervullen. 

In Vlaanderen is het erfgoedbeleid de voor
bije vijf jaar grondig veranderd en op de kaart 
gezet. Volkscultuur heeft daarbij een centrale 
plaats gekregen in het erfgoedveld. Recente 
inzichten uit de etnologie in Nederland wer
den zelfs door de minister van Cultuur en 
het Vlaams parlement erkend en expliciet als 
inspiratiebron vermeld in de memorie van toe
lichting bij het Erfgoeddecreet van juni 2004. 53 

Ret is precies dit etnologische denkkader waar 
we in cULTUUR op verder bouwen. Er is der
halve sprake van een bijzondere kruisbestuiving 
tussen wetenschappelijke ontwikkelingen in 
de etnologie en een meer reflexief cultuur- en 
erfgoedbeleid. Dit is evenwel slechts zichtbaar 
voor goed gelnformeerde waarnemers en het 
circuit van beleidsmakers en adviseurs. We 
willen deze discussie graag verbreden en een 
ruimer publiek daarbij betrekken. 

'Kleine c' wil (h)erkend worden als een 
grote A. Dit nieuwe tijdschrift profileert zich 
expliciet als een zogeheten A1-publicatiefo
rum. Ret stelt zich ten doel om in de etnologie 
en aangrenzende cultuurwetenschappen na 
het verschijnen van vier nummers als zodanig 
beschouwd te worden. Een A1-publicatie staat 
in de academische wereld voor een artikel 
in een internationaal tijdschrift met referee
beoordeling. Vanuit verkeerd begrepen mon
dialisering denkt men daarbij automatisch aan 
bijdragen in het Engels, maar dat hoeft niet. In 
principe publiceren we in het Nederlands, maar 
artikelen in andere (wereld)talen kunnen bij 
wijze van uitzondering wel worden aanvaard. 

De ingestuurde artikelen en discussiedos-

siers van cULTUUR zullen worden onderwor
pen aan een dubbele kwaliteitscontrole: zowel 
via blind review als redactiewerking. Auteurs die 
bijdragen inzenden zullen aan deze procedure 
onderworpen worden. Dit wordt door cUL
TUUR georganiseerd met medewerking van de 
redactieraad en de daaraan verbonden netwer
ken. Ret principe is simpel. De kernredactie 
doet een eerste beoordeling en laat weten of 
het artikel al dan niet in aanmerking komt voor 
een blind review. Vervolgens wordt het artikel 
geanonimiseerd gestuurd naar twee externe 
lezers, die - eveneens anoniem - commentaar 
leveren. Als de externe referenten het artikel 
publicatiewaardig achten, wordt het door de 
redactie bewerkt en teruggestuurd met com
mentaar en suggesties. Na het finaal inzenden 
van het manuscript en aanvaarding verstuurt de 
redactie een melding dat het artikel gepubli
ceerd zal worden. 

Jonge onderzoekers worden speciaal aange
moedigd om bijdragen in te sturen. We dro
men van masters die willen publiceren met guts. 
Zoals Jan Blommaert als boutade opmerkte in 
een stuk waarin hij de truken van de goochelaar 
uitlegde voor de ambitieuze academische jonge 
turk: 'Er is een verschil tussen "interessant" en 
"goed". Goed betekent vakkundig afgewerkt, 
volgens de regelen der kunst. Goede artikels 
zijn vaak gortdroog en absoluut niet stimule
rend. De klemtoon lag immers op vakwerk, 

47 www.volkskunde.be; Gust de Meyer, 
Manifest van een cultuurpopulist: over de 
media, het midden veld en de cultuur van 
het volk (Leuven: Aeeo, 2002). 
48 http://users.pandora.be/kbov/een_ 
nieuwe_start.htm . 
49 www.mores.be. 
50 Voor het beg rip cultural brokerage 
zie een ook voor 'kleine e' erueiaal the
manum mer van het Journal of Folklore 
Research 36 (1999) 2/3. 
51 De tekst van de eonventie van 17 
oktober 2003 en een diseussiedossier 
vindt men op de VCV-website http://www. 
vev.be/pdf/1_2/uneseo_nl.pdf; zie ook 
www.uneseo.org. 
52 http://www.kbs-frb.be. 'zoek' naar 
'volkseultuur' ; ofwel reehtstreeks: http:// 
www.kbs-frb.be/files/db/nI/PUB%5F1290% 
5FAlledaags%5FVolkseultuur.pdf. 
53 www.wve.vlaanderen.be/erfgoed. 
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ambacht. "Interessant" zijn die artikels waarin 
nog wat losse eindjes zitten, waarin iets onafge
werkt blijft zodat het lezers zelf aan het denken 
zet en vragen doet stellen. Dat zijn de artikels 
die kritiek uitlokken, vermeld en geciteerd 
worden. Twee: wees zelf niet spaarzaam met 
kritiek. Een grote naam betekent niet mete en 
de absolute, finale waarheid. Er zijn geen goden 
in de wetenschap, al zijn er pausen en bisschop
pen. Grote namen zijn vaak precies diegenen 
die allerhande deurtjes open lieten in hun werk, 
denkfoutjes afwisselden met briljante bevindin
gen en nieuwe concepten: het zijn die mensen 
wier werk hopen kritiek, aanvulling, vragen 
naar de empirische bewijslast en zo verder 
uitlokte.' 54 In een artikel hoeft niet het laatste 
woord over een kwestie gezegd te worden, 
integendeel. Het tijdschrift kiest resoluut voor 
het maken van een nieuw referentiekader, waar
bij senior onderzoekers hun werk permanent 
geconfronteerd zullen zien met nieuwe namen, 
nieuwe onderwerpen en nieuwe inzichten. 
Duidelijk moet worden dat het in de etnologie 
voortdurend om work in progress gaat, waarvan 
dit tijdschrift de pols slag willaten voelen. 

cULTUUR richt zich op een intellectueel 
publiek, varierend van specifieke vakgenoten tot 
aan wetenschappers uit andere, verwante dis
ciplines, beleidsmakers, museummedewerkers, 
studenten en ge'interesseerden in de (omgang 
met) alledaagse cultuur. Elk nummer opent met 
een hoofdartikel waaraan een discussiedos-
sier gekoppeld wordt met korte commentaren 
vanuit diverse gezichtspunten en disciplines. 
Vervolgens worden twee a drie reguliere arti
kelen geplaatst met bij voorkeur een themati
sche varieteit. Ieder nummer bevat voorts een 
opinierend essay waarin een actuele kwestie 
vanuit een etnologisch perspectief wordt geana
lyseerd. 

Het tijdschrift wil de lezer zo goed moge
lijk informeren over actuele ontwikkelingen op 
het gebied van de Europese etnologie. Met een 
abonnement op dit tijdschrift voor etnologie 
krijgt de lezer idealiter telkens een zo volledig 
mogelijk overzicht van de stand van zaken op 
dit vakgebied in Nederland en Vlaanderen. Dit 
impliceert een uitgebreide rubriek berichten en 
verslagen van congressen en werkbijeenkom
sten, lopende onderzoeksprojecten, beoordelin
gen van belangrijke tentoonstellingen alsmede 
nieuws van universiteiten op het gebied van 
onderwijs en onderzoek. Zonder volledigheid 
na te willen streven bieden we een literatuur-

rubriek, bestaande uit recensies van belangrijke 
internationale vakliteratuur en besprekings
artikelen. Het tijdschrift krijgt op die manier 
het karakter van een sturend werkinstrument. 
Beeldmateriaal speelt hierbij een belangrijke 
rol, zowel wat de illustratie van artikelen 
betreft als het opnemen van een visueel essay. 
cULTUUR staat open voor een onbevangen 
benadering van alledaagse cultuur met oog voor 
zowel de etnologische vaktraditie als vooralsnog 
niet-gecanoniseerde cultuurvormen. Kortom, 
in Vlaanderen en Nederland is cULTUUR. 
Tijdschrifi voor Etnologie het nieuwe interdis
ciplinaire forum voor erfgoed en de stu die van 
de cultuur van het dagelijks leven in heden en 
verleden. 

54 Zie de onthulling van de gooche
laarsgeheimen in J. Blommaert, Prakti
sche tips voor de jonge RUG-onderzoeker 
in de socia Ie wetenschappen, http://cas1. 
elis.rug.ac.be/avrug/pdf02/tips.pdf. 

Summary 
A bold view. 
Ethnology, popular culture, heritage and eve
ryday life 

This new review is launched from and within 
the emerging field of 21st century ethnology 
in the Netherlands and Flanders. cULTURE. 
Review for ethnology is nicknamed small c. This 
editorial positions the c-project on the cross
roads and the cutting edge of recent interna
tional currents in cultural and social history, 
ethnology and folklore studies, cultural socio
logy and anthropology, social studies of science 
and technology, cultural studies and other dis
ciplines. cULTURE can be considered as the 
successor of Volkskundig Bulletin and Jaarboek 
van het Nederlands Openluchtmuseum but it also 
boldly opens up new fields, topics, problems 
and methods. 'Small c' will both deal with 
traditions and 'intangible cultural heritage' (as 
the UNESCO-convention of 2003 has defined 
it) as with popular culture, cyberculture, cus
toms and trends in everyday life. The c-project 
is both an emanation as a catalyst for the new 
dynamics in a booming research and policy 
field in the Dutch speaking Low Countries (the 
Flemish Community and the Netherlands). 
This peer refereed review offers a high quality 
platform for interdisciplinary reflection and 
discussion from an ethnological point of view. 
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