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TEN GELEIDE

Reflecties op de cultuur aan het dagelijks leaen

Het schijnbaar triviale van onze dagelijkse cultuur, zo zouden we het
onderwerp van dit boek kunnen kenschetsen. Bij het veel gehanteerde be-
grip volkscultuur denken we al gauw aan allerlei folkloristische uitingen
die als een relict uit het verleden het modeme leven kleur geven. Vaak gaat
het om dingen of handelingen waarmee we voor de dag willen komen en
die een representatiefkarakter hebben. Ze verbeelden wat groepen in be-
paalde situaties kenmerkend achten voor hun identiteit - of dat nu het zin-
gen van het \Wilhelmus is, het vendelzwaaien van een gilde, het 'skûtsje-
silen', of het lopen in streekdracht. Maar daarnaast zljn er ook de minder
opvallende verschijnselen in onze dagelijkse cultuur, zoals familiefeesten,
religieuze en andere rituelen, het zingen van liederen, het vertellen van
verhalen en moppen, en eer- of kleedgedrag. De volkskunde, het onder-
zoek van al deze verschijnselen, ging er lange tijd van uit dat ze gedoemd
waren te verdwijnen. In de negentiende eeuw zijn volkskundigen en folklo-
risten zich met hart en ziel gaan inzetten om dit erfgoed te behouden en te
bestuderen. Nu, aan het begin van de eenentwinrigsre eeuw, heeft zich los
van deze motieven een veel bredere belangstelling voor de cultuur van het
dagelijks leven ontwikkeld. In dit boek geven we een overzichr van deze
ontwikkeling en bieden we een actuele stand van zaken op de voornaamste
gebieden van het huidige volkskundige ofetnologische onderzoek.

Net als 'volkscultuur' roept het begrip 'volkskunde' een waaier van asso-
ciaties op. De een zal denken aan allerlei folkloristische verschijnselen, de
ander aan de succesvolle roman Het Bureau van de neerlandicus en volks-
kundige J.J. Voskuil.r Vooral zijn hilarische beschrijving hoe de versprei-
dingskaart van 'de nageboorte van het paard' werd samengesteld, is spreek-
woordelijk geworden voor de door hem als weinig relevant beschouwde
werkzaamheden van volkskundigen op zoek naar oude cultuurgebieden en
hun grenzen. Dat deze cartografische aanpak sterkverouderd is - ze was dat
toen al, in de jaren zestig - behoeft geen betoog. Maar waar het vak op dit
moment voor staat) is bij ontstentenis van een modern overzicht minder

r. In dit boek is bewust afgezien van verwijzingen naar
Voskuils romancyclus, hoewel dat op vele plaatsen
mogelijk was geweest. De redactie leek het juister zijn
literaire werk buiten beschouwing te laten en alleen zijn
wetenschappelijke bijdragen te vermelden. rVie Voskuils

persoonlijke visie wil vememen - hij was tot 1987
verbonden aan het Meertens Instituut - kan uitstekend
terecht in de delenvan Het Bureael (Amsterdam 1995-
zooo).



duidelijk. Dit boek wil in deze lacune voorzien. Vooral in de laatste tien tot
vijftien jaar heeft de Nederlandse volkskunde grote veranderingen onder-
gaan) en op dit moment is er zelfs sprake van een opvallende bloei. Ter mar-
kering van deze omslag is in de ondertitel gekozen voor het begrip 'etnolo-
gie'. In het internationale debat is deze term al vele jaren ingeburgerd. Ter
aanduiding van wat volkskundigen in geheel Europa bindt, spreekt men bij-
voorbeeld van 'Europese etnologie'." Ook wordt met dit nieuwe begrip
minder verwaffing opgeroepen met het verwante vakgebied van de volkøz-
kunde, de niet-westerse antropologie. In dit boek zullen etnologie en volks-
kunde niet geheel als synoniem worden gehanteerd. llet is vooral de huidi-
ge volkskundebeoefening die we als etnologie willen aanduiden.

De volkskunde wordt algemeen beschouwd als voongekomen uit de
Romantiek. Nu hebben de ideeën van de Heidelberger Romantiek en
vooral van de gebroeders Grimm het vak tot diep in de twintigste eeuw
beTnvloed. Maar al vóór r8oo kunnen andere ontwikkelingslijnen in de

belangstelling voor de zeden en gebruiken van het 'volk' worden aangewe-
zen, zoals die van de meer door de Verlichting geÏnspireerde statistici en
etnografen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. OokJohann Gott-
fried Herder, bij wie men graag de eerste fundamenten voor de latere
volkskunde zoekt, kunnen we moeilijk tot de Romantiek rekenen. Wel was

hij degene die de mondelinge cultuur van het eenvoudige volk als iets bij-
zonders beschouwde : ze zolJ de meest oorspronkelijke uiting van de 'volks-
ziel' vormen. Pas na rSoo echter werden zijn ideeën over de volksziel in
nationalistische termen gevat. 'Volk' werd meer en meer aan natie gelijk
gesteld. Tegen het einde van de negentiende en vooral in de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw manifesteerden zich vewolgens de 'antimoder-
nisten', die de om zich heen grijpende industrialisering, het oprukken van
de stad en de modeme massamedia (de 'asfaltcultuur', zoals al deze ont-
wikkelingen al in de jaren dertig worden genoemd) als een dodelijke be-
dreiging voor de 'eigen', nationale beschaving ervaren' Ironisch genoeg
was die 'eigen' beschaving de cultuur van 'de anderen', de plattelandsbe-
volking. Want het 'volk', dat waren de boeren en vissers, de vermeende
dragers van een ongerepte volkscultuur.

Het is deze cultuur die het onderwerp van de eerste volkskundige over-
zichten vormt. In de jaren ÍgI5-rgÍ7 verschijnt Nederlandsche aolkskunde,

het tweedelige handboek van de classicus en volkskundige Jos. Schrijnen.
Gezien de stand van het onderzoek op dat moment was het schrijven van
dit werk een buitengewone prestatie. Schrijnen legde sterk de nadruk op
continuTteit, op de eeuwenoude herkomst van de boerencultuur. Mede als

een reactie op dit boek stelde de oudgermanist en volkskundige Jan de
Vries in rg37 eeî overzichtswerk samen onder de titel Volk van Nederland.

8 otxxnn, RooDENBURc & noor¡axrens

In t94r verscheen ook zijn Wetenschap der ztolkskunde. Wat opvalt is dat De
Vries aandacht besteedde aan culturele wisselwerking en dynamiek, met
name aan de wijze waarop cultuurverschijnselen uit hogere 'beschavings-
lagen' in het volksleven werden geihcorporeerd. Tot ver na de Tweede
Wereldoorlog gold De Vries als de meest toonaangevende volkskundige,
maar zljn samenwerken met de Duitse bezetter maakte dat zijn organisato-
rische rol na rg41 was uitgespeeld. In de jaren zestig verscheen ten slotte
nog een overzicht, getiteld Leztend oolksleven, geschreven door de Friese
volkskundige S.J. van der Molen. Hij beschreef de conremporaine volks-
cultuur zonder deze in een verr mythisch verleden te pro¡'ecteren, zoals hij
dat nog wel tijdens de oorlog onder invloed van Germaanse oorsprongsno-
ties had gedaan. Samenvatend kunnen we stellen dat de drie inleidingen
een zekere spanningsboog laten zien: er is een ontwikkeling van de aan-
dacht voor continuïteit naar die voor culturele dynamiek en ten slotte naar
aandacht voor het heden.

Aan deze overzichten wordt nu een nieuwe, geheel anders georiënteer-
de inleiding toegevoegd. Vooral onder invloed van de Duitse vakbeoefe-
ning sinds de jaren zestig heeft zich ook in de Nederlandse volkskunde als
reactie op de oude continuïteitspremisse een duiclelijke 'historisering' en
'sociologisering' voltrokken. Met andere woorden, de cultuurverschijnse-
len die de huidige volkskunde of etnologie onderzoekt, worden telkens in
hun historische ontwikkeling, in hun sociale gelaagdheid en - erfenis van
de oudere, cartograf,rsche aanpak * in hun geografische verspreiding gesi-
tueerd. Met deze historisering en sociologisering werd de volkscultuur
teruggeplaatst in de historische werkelijkheid. Ze werd niet langer uitge-
speeld tegen de 'asfaltcultuur', maar juist in deze grotere maatschappelijke
ontwikkelingen opgenomen, zoals de stedelijke en geindustrialiseerde cul-
tuur ook zelf voorwerp van onderzoek werd. Op dezelfde wijze werden
vele, voor eeuwenoud of zelfs voorchristelijk gehouden cultuurverschijnse-
len in hun precieze, vaak zeer recente historische herkomst teruggeplaatst.
In de jaren tachtig voegde zich bij deze sociologisering en historisering nog
een antropologisch georiënteerde interesse in de symbolische dimensies
van cultuur, in de alledaagse processen van betekenis- en zingeving. Daar
ligt in feite de kern van de huidige volkskunde. \Øilten we de ernologie kort
omschrijven, dan zouden we kunnen zeggen datze zích richt op de bestu-
dering van breed gedragen cultuurverschijnselen in hun historische, socia-
le en geografische dimensie, waarbij ze deze dimensies opvat als dynami-
sche, groepsgebonden processen van betekenisgeving en toeëigening.

z. Zo zijndeEutopese volkskundigen verenigd in de
Société Intemationale d'Ethnologie et de Folklore
(s re r) en is er het tijdschrift Erånologia Europaea.
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Volkscuhuur is de titel die we aan deze inleiding hebben gegeven. Dat we
daarmee niet langer naar een 'achtergebleven' beschaving van boeren en
vissers verwijzen, laat staan dat deze beschaving voor zoiets als een natio-
nale volksaard of volksziel zou staan , zal de lezer duideliik ziin geworden'
'Volkscultuur' hanteren we als attenderend begrip, als aanduiding van de

brede, alledaagse cultuur, waar iedereen, elite of volk, vreemd of eigen, in
participeert. In grote lijnen onderzoekt de etnologie nog steeds de canon,
dat geheel van breed gedragen cultuurverschijnselen dat in de loop van de

tijd met steeds nieuwe thema's werd uitgebreid. Ook in de volgende
hoofdstukken gaat het om thema's als feesten, rituelen, geloofsvoorstellin-
gen, kleding, voeding, wooncultuur, omgangsvormen) vertelcultuur en
muzikale cultuur. Maar de vragen die de huidige etnologie stelt zijn sterk
veranderd. De verschijnselen worden niet meer als de vermeende relicten
van een ver verleden uit hun contemporaine context gelicht. Juist omdat
de volkscultuur in haar volle historische, sociale en geografische dimensie
wordt onderzocht, vinden telkens verschuivingen plaats binnen de ge-

noemde thema's en worden regelmatig nieuwe thema's aan de klassieke
canon toegevoegd. Wezenlijk is dat het telkens om de betekenis- en zin-
geving van de onderzochte cultuurverschijnselen gaat, om processen van
toe-eigening binnen de context van groepsculturen. Met deze omslag wor-
den vanzelfsprekend ook andere onderzoeksmethoden gehanteerd. Gold
sinds de Grimms het filologische handwerk als de belangrijkste methode,
later aanger,"uld met vragenlijst en cartografie, sinds de jaren zestig en
zeventig van de twintigste eeuw doen etnologen, aflrankelijk van de vragen
die ze stellen, evengoed aan participerende observatie, archiefonderzoeþ
'oral history' en andere methoden.

Als formele, heuristische aanduiding van haar object hanteert de etno-
logie nog steeds het begrip 'volkscultuur', maar dan opgevat als de om-
gang van groepen met als eigen ervaren cultuurverschijnselen in de maat-
schappelijke praktijk van alledag. Die omgang wordt ruim opgevat. Folk-
lore mag dan doorgaans als kleurrijk en schilderachtig worden beschouwd,
in werkelijkh eid zíjn folklore en volkscultuur verre van onschul dig' Er zlin
steevast, al dan niet verhulde, belangen en machtsposities in het spel, die
juist via deze traditionele vormen worden gecommuniceerd en gelegiti-
meerd. Een voorbeeld is wat wel 'zwarle' folklore is genoemd, zoals het
markeren van ongewenst gedrag door middel van rituele sancties als het
volksgericht. Een ander voorbeeld ziin de cultuurpolitieke intenties van
overheden en belangengroepen, die vaak weer met commercie en toerisme
verbonden zijn. De huidige volkskunde richt zich bewust op de toenemen-
de commerciële (bedrijven) massamedia, toeristenorganisaties) en cul-
tuurpolitieke (musea, overheden, heemkundekringen, etnische organisa-
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ties) dimensie van de omgang met volkscultuur. Daarnaast heeft ze een
reflexieve historiografie ontwikkeld, die haar in staat stelt de - directe of
indirecte - invloed van de eigen wetenschapsbeoefening op deze zelfde
omgang in beeld te brengen.

Zagen de traditionele volkskundigen de volkscultuur als een haast
onveranderlijke essentie buiten de handelende mens om, in het huidige
onderzoek worden talrijke begrippen (zoals volkscultuur, traditie, erfgoed,
authenticiteit en identiteit) als evenzovele symbolische constructies opge-
vat en wordt vanuit dit uitgangspunt de cultuur van het dagelijks leven
onderzocht. 'Waarom is het ene feest wel een traditie en wordt het door
sommigen gerekend tot de volkscultuur en een andere viering niet? \Øaar-
om wordt het ene gebouw als monumentaal cultureel erfgoed gekoesterd
en het andere gesloopt?'W'aarom worden bepaalde verhalen en liederen,
een bepaald soort kleding of een bepaalde vorrn van taalgebruik wel als
authentiek ervaren en andere juist weer niet? De sleutel tot de antwoorden
ligt steevast in de contextuele betekenisgeving van deze fenomenen, die we
dan ook kunnen beschouwen als ingangen om de culturele categorieën van
samenlevingen vanuit een ontwikkelingsperspectief te traceren en te ver-
klaren.

Dit boek biedt geen encyclopedisch overzicht van de Nederlandse etno-
logie. Het biedt een indruk van wat er recent en minder recent aan onder-
zoek is verricht: een inleiding die duidelijk maakt hoe het vakgebied zich
temidden van de andere cuhuurwetenschappen positioneert. Ook al is er
naar gestreefd een representatieve spreiding over thema's, regio's, sociale
groepen en perioden te bereiken, voorop staat hier het instructieve karak-
ter. Dit boek wil nief.zozeer een naslagwerk als wel een gebruiksboek zijn,
een handleiding voor hen die zich- al dan niet ten behoeve van onderzoek
- willen verdiepen in de vele manieren waarop over de cultuur van het
dagelijks leven is en wordt gedacht. Vandaar dat veel aandacht is geschon-
ken aan de historiografie en theorie van het vak. In de thematische hoofd-
stukken wordt met concrete voorbeelden de stand van zaken in de diverse
vakgebieden uiteengezet. Hadden de oude handboeken een sterk beschrii-
vend karakter, waarbij als het ware een catalogus van de Nederlandse
volkscultuur werd samengesteld, hier zijn de voorbeelden bedoeld om de
theoretische en methodische ontwikkelingen in het vak inzichtetijk te
maken.

De etnologie is bij uitstek een discipline die gebaat is bij academisch
grensverkeer. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse volkskunde een
eigen, rijke vaktraditie kent, tot uiting komend in instellingen zoals het
Nederlands Openluchtmuseum) het Nederlands Centrum voor Volkscul-
tuur en het Meenens Instituut. Met dit boek willen we bijdragen aan een
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verdere versterking van de banden met het universitaire circuit. Het is dan
ook verheugend dat deze publicatie tevens het begin van emologische
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de Universiteit van Amsterdam
markeert.

Onze dank gaat uit naar al diegenen die bij het tot stand komen van deze

inleiding behulpzaam zijn geweest, met name Hans Bennis, Martine de
Bruin, Hester Dibbits, Marie van Dijk, Eveline Doelman, Willem Friihotr,
John Helsloot, Peter Jan Margry, Paul Post, Henk Rave, Koos Schell,
Rosa Verhoeve, Carla \ùØijers en Marianne vanZtljilen; voorts Rijksmuse-
um llet Catharijneconvent en het Nederlands Openluchtmuseum.

Amsterdam, maart 2ooo
Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerard Rooiiakkers
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HOOFDSTUK I

Ideologie en aolkscuhuur: een geschiedenis

aan de Nederlandse volkskunde
TON DEKKER

TER INLEIDING

Het is geen puur culturele belangstelling geweest waaruit de volkskunde
zich vanaf de achttiende eeuw als wetenschappelijke discipline heeft ont-
wikkeld. Ze is eerder voortgekomen uit een specifieke theorie over cultuur,
die niet alleen de eigen cultuur met de volksaard, volksgeest of volksziel
van de natie verbond, maar ook een tweedeling aanbracht in zowel bevol-
king als cultuur. Men onderscheidde enerzijds een 'authentieke', uit de
volksaard voortgekomen'volkscultuur' - veelal mondeling overgeleverde
verhalen, liederen, geloofsopvattingen en gebruiken - die werd aangetrof-
fen bij de plattelandsbevolking, en anderzijds de culruur van de hoger ont-
wikkelde sociale groepen, die door 'vreemde', internationale en moderne,
invloeden van die authentieke cultuur zou zijn vervreemd. De volkscul-
tuur kreeg door deze veronderstelde authenticiteit een hogere morele sta-
tus. Ze werd niet langer als de cultuur van onontwikkelde mensen be-
schouwd, maar als de zuivere expressie van de volksaard. Hierdoor kon ze
als een geidealiseerde tegencultuur van onder meer elitecultuur, massacul-
tuur en de cultuur van andere etnische groepen gebruikt worden.r Deze
cultuurtheorie heeft het denken en hand.elen van vele generaties volkskun-
digen beheerst, vaak zonder datzlj zichvan het ideologische karakter ervan
bewust geweest zijn. Ze heeft de blik sterk gericht naar het verleden, naar
de oorsprong van de nationale cultuur. De bestaande volkscultuur fun-
geerde in deze zienswijze slechts als een verzameling relicten, goed genoeg
om als basis voor een historische zoektocht te dienen. De volkskunde heeft
in de afgelopen decennia deze oude theoretische concepten overboord
gegooid en zichzelf. grondig vernieuwd. Niet zozeer om de wetenschappe-
lijke wapenfeiten op een rij te zerten, maar om inzicht te krijgen in de die-
pere motieven van volkskundigen en anderen om zich met volkscultuur
bezig te houden, beginnen we dit handboek met een historiografie van de
Nederlandse volkskunde.2

t. Frijhoft, Cuhuur, mentaliteit: illusies øan elitesl, r984.
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