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Tussen twijfel en vastberadenheid 
Een bespiegeling over het veelnamenvak volkskunde vanuit 
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Ruim tienjaar geleden begon ik aan mijn studie volkskunde aan de universiteit 

van Bonn, In het eerste college legde de docent uit wat het vak was, waarvoor ik 
me had ingeschreven: 'volkskunde ist das, was Volkskundier tun' - volkskunde 

is dat wat volkskundigen doen. Ik wist niet wat ik moest met deze tautologie. 
Pas later leerde ik dat de volkskunde een dagelijks leven-wetenschap is, een 

wetenschap die concrete materiële of immateriële cultuurverschijnselen uit 

de alledaagse cultuur in heden en verleden onderzoekt inclusief de daarachter 

liggende processen van toe-eigening en betekenisgeving. Het dagelijks leven 
toont zich vaak wel als een vanzelfsprekendheid, als een natuurlijk gegeven, 

maar het tegendeel is het geval: het is een complexe culturele constructie met 

een sociale, ruimtelijke en historische gelaagdheid die alleen door nauwgezet 

etnografisch onderzoek ontrafeld kan worden. De sporen die gevolgd worden, 

lijken misschien soms wel klein en onbelangrijk. Maar juist omdat ze functi

oneel deel uitmaken van een groter geheel, stellen ze de onderzoeker in staat 

om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Volkskunde! - en fascinerend vak. 

Toch was ik door de tautologische opmerking van mijn docent vanaf het eer

ste moment in aanraking gekomen m et twijfels - of tenminste onzekerheden 

- over de vraag wat volkskunde is. En: twijfels en onzekerheden bleken een 

merkwaardig fenomeen te zijn dat ik steeds weer tegen zou komen in de volks

kundige wereld . 

De twijfels hebben te maken met het onderzoeksonderwerp, de cultuur met 

een kleine c, het ogenschijnlijk banale met een grote B. Maar ze hebben ook te 

maken met de in de loop der tijd groeiende twijfels over de benaming. Ener

zijds wordt de normatieve connotatie van het bestanddeel 'volk' bekritiseerd. 

Wie is bedoeld met 'volk'? Volk zou geassocieerd kunnen worden met een mo

nolithische eenheid zonder enige variatie . Daarnaast zou het geassocieerd 

kunnen worden met ideeën van het 'gewone' of 'onbeschaafde' volk. Anderzijds 

is de politieke instrumentalisatie van het vak onder de naam volkskunde aan-

Zoals courant in het Duitse discours wordt 'volkskunde' in dit artikel als een parapluterm gebruikt 

die ook staat voor (Europese) etnologie en andere gebruikelijke benamingen van het vak. Hierbij 

waren praktische redenen doorslaggevender dan de persoonlijke mening van de auteur over een 

geschikt begrip. 
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leiding tot bedenkingen: de instrumentalisatie in de lSde eeuw bij de beschrij 

ving van 'volksaard' en 'volkskarakter', in de 19de eeuw bij de legitimatie van 

natiestaten en in de 20"0 eeuw bij het afweren van de moderne 'asfaltcultuur' 

en - uiterst problematisch - voor ideologische doeleinden tijdens het natio

naalsocialisme.2 Dit verleden heeft als gevolg dat de discipline tegenwoordig 

niet alleen een sterk reflectieve maar ook een waakzame houding inneemt als 

cultuurverschijnselen verabsoluteerd worden en ondergeschikt gemaakt wor

den aan politieke doeleinden zoals dat bijvoorbeeld ook bij het produceren van 

en benoemen tot erfgoed het geval kan zijn.3 Het tijdschrift Volkskunde biedt 

een platform voor deze reflectie en waakzaamheid. 
Ik wil nog weer een stap terug m aken in de tijd en expliciet naar het Duitse 

taalgebied kijken . In 1970 vond de zogenoemde Falkensteintagung plaats: 

Deze conferentie van Duitstalige volkskundigen symboliseert een belangrijk 

keerpunt van het vak in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Men keerde zich 

af van de traditionele volkskunde met haar wortels in de romantische nationale 

beweging. Heftige discussies over de toekomst van het vak leidden ertoe dat 

velen besloten om het onderzoek sterker op hedendaagse cultuurverschijnselen 

te richten en om duidelijker rekening te houden met socio-culturele problemen 

en vraagstellingen. Om naar buiten toe een signaal te geven van de heroriëntatie 

kozen diverse volkskundige instituten voor een nieuwe naam met als gevolg dat 

er een veelnamenvak ontstond en door de dynamische ontwikkelingen van het 

vak nog steeds ontstaat. In het Duitstalige gebied, waar het vak veel duidelijker 

aanwezig is in het universitaire curriculum dan in België of in Nederland -

er zijn tegenwoordig 30 universitaire volkskundige opleidingen - worden de 

volgende benamingen in allerlei onderlinge combinaties gebruikt: Volkskunde, 
Europäische Ethnologie, Empirische Kulturwissenschaft, Kulturanthropologie, Kultur

wissenschaft en Kulturforschung. 5 

Ook in Nederland heeft een naamsverandering plaatsgevonden waarin 

zich de ontwikkeling van de oude volkskunde tot kritische cultuurwetenschap 

door historisering, sociologisering (beide vanaf dejaren '60) en antropologise

ring (vanaf de jaren 'SO) moest uitdrukken en waarmee het vak terminologisch 

2 Zie Peter Jan Margry, 'Volkskunde in verandering. Reflecties bij een disciplinaire status quo', 

volkskunde, 113 (2012), m. I, p. 13·19, hier p. ls. 

3 Zie bijvoorbeeld Ad de Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de 

volkscultuur in Nederland 1815-1940. Nijmegen, 2001, p. 596; zie ook Ad de Jong, Warme gevoelens en koude 

ril/ingen , Over musea en odes aan de saamhorigheid (= ReinlVardt Memorial Leerure). Amsterdam, 2008. 

4 Regina Bendix, volkskundige uit Göttingen, heeft recentelijk weer eens de aandacht hierop 

gevestigd. Zie Regina Bendix, 'From Volkskunde to the "Field of Many Names", Folklore Studies in 

German-Speaking Europe Since 1945', in: Regina Bendix en Galit Hasan-Rokem (red.), A Companion 

to Folklore. Malden MA, 2012, p. 364-390, hier p. 370-378. Zie ook Regina Bendix & Tatjana Eggeling 

(red.), Namen und was sie bedeuten, Zur Namensdebatte im Fach Volkskunde. Göttingen, 2004. 

5 www.d-g-v.org/institutionen/universitaetsinstitute. 
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makkelijker kon aansluiten bij het internationale debat. 6 De afdeling Volks

kunde van het Meertens Instituut werd in 2000 omgedoopt tot afdeling Ne

derlandse etnologie en kreeg een gelijknamige leerstoel (UvA). Na beëindiging 

van deze leerstoel eind 2010 zal er in 2013 de leerstoel Europese etnologie wor

den ingericht (UvA). Bovendien is er een aan het instituut verbonden leerstoel 

Historische antropologie en etnologie van Europa (VU). Dat vragen omtrent 

naamgeving ook internationaal een rol spelen, laten discussies zien binnen 

de SIEF (Société Internationale d' Ethnologie et de Folklore), de internationale 

overkoepelende vakorganisatie. Daarbij gaat het erom of de organisatie zou 

moeten worden omgedoopt tot Society of European Ethnology, met als hoofd
zakelijke reden dat deze naam beter actuele paradigma's zou representeren.7 

In de verschillende benamingen van het vak spiegelen zich de verschillende 

benaderingen van alledaagse cultuur (die het algemene leid-motief blijft) bin

nen het microklimaat van ieder enkel instituut. Deze verschillen kunnen tot 

onzekerheden over de vakidentiteit leiden, maar mogenjuist als kracht van het 
vak begrepen worden. 

Ook binnen de redactie van dit tijdschrift hebben wij discussies gevoerd 
over de titel 'Volkskunde'. En wij hebben besloten om door te gaan met de oude 

naam - het is sinds meer dan 110 jaar een naam voor een sterk merk. Ook de 

drie nationale Duitstalige tijdschriften die ongeveer even oud zijn, en de drie 

Duitstalige vakverenigingen houden vast aan het bekende label volkskunde.8 

Label en vakidentiteit hebben daarbij wel betrekking op elkaar maar zij zijn 

niet (meer) helemaal congruent, waardoor over de crux van het aanhoudende 

debat rond de benaming van het vak heengestapt wordt: volkskundigen/ 
Europese etnologen laten over het algemeen de neiging zien om met de 

benaming ook meteen de hele vakidentiteit te willen definiëren. Dit kan echter 

maar moeilijk lukken, omdat de identiteit dynamisch is en er steeds opnieuw 

over onderhandeld wordt. Desondanks kunnen discussies over de naam zinvol 

zijn, in het bijzonder als daarbij het debat over actuele onderzoeksvragen en 
-methodieken bevorderd wordt. 9 

6 Ton Dekker, De Nederlandse volkskunde. De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling. 
Amsterdam, 2002, p. 362- 363. 

7 SIEF Newsletter, 10 (2012), no. 1, p. 5-13. 

8 Zeitschrifi für Volkskunde, Österreichische Zeitschrifi frir Volkskunde, Schweizerisches Archiv frir Volkskunde; 

Deutsehe Gesellschaft EürVolkskunde, Österreiehiseher Fachverband für Volkskunde, Sehweizerisehe 
Gesellschaft für Volkskunde, 

Zie Walter Leimgruber, 'Label und Identität. Ein Fach auf der Suehe naeh sieh selbst', in: Regina 

Bendix & Tatjana Eggeling (red.), o.e., p. 68-80, hier p. 78; Gudrun M. König, 'Wie sieh die Disziplin 

denkt. Europäisehe Ethnologie zwisehen Kulturanalyse und Saehkulturforsehung', Österreichische 

Zeitschrififür Volkskunde, 112 (2009), p. 305-319, hier p. 311, 312. König beschrijft het debat over de 

benaming zelfs als 'gemeinsehaftsstiftendesVerfahren eines Faehes [ ... L das dureh heterogene 
Gegenstandsgebiete und plurale Ansätze eharakterisiert ist: 
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Op het Meertens Instituut waaide de discussie rond de inhoud van 

begrippen als volkskunde en volks cultuur in 2008 weer eens op. Terwijl het 

begrip volks cultuur in de academische praktijk eerder afgeschreven was -

het is ook geschrapt uit de ondertitel van het tijdschrift - kwam dit begrip 

onverwacht weer terug toen de Tweede Kamer niet wist hoe uitvoering moest 

worden gegeven aan een passage in het regeerakkoord van het kabinet

Balkenende waarin het ging over de 'stimulering van volkscultuur'. Het bleek 

dat het de politici niet mogelijk was om een overeenstemming te vinden over 

de invulling van het begrip volkscultuur, onder meer vanwege de associaties 

oubollig, belegen, autochtoon, statisch, archaïsch. lO Teneinde zich uit de 

ingewikkelde definitievraag te redden, stelde de toenmalige minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronaid Plasterk enigszins gekscherend: 

volks cultuur is alles wat het Meertens Instituut onderzoekt - een opmerkelijke 

uiting die zeer doet denken aan de zin van mijn docent volkskunde van ruim 

tien jaar geleden. 

Een volgend en laatste punt: andere vakken, zoals bijvoorbeeld geschiede

nis, mediastudies, religiestudies en kunstgeschiedenis hebben inmiddels de 

alledaagse cultuur ontdekt als spannend onderzoeksterrein, en de antropolo

gie heeft Europa ontdekt. Volkskundigen/Europese etnologen kunnen dit er

varen als bedreiging, wat ook weer kan leiden tot onzekerheden zoals ik va

ker in Duitsland heb meegemaakt bij de rechtvaardiging en verdediging van 

volkskundige leerstoelen in het kader van universitaire bezuinigingenY Maar 

anderzijds is de volkskunde ook veel meer interdisciplinair gaan werken. De 

breedte van het onderzoeksterrein en het feit dat het vak aansluit bij metho

dieken en technieken uit verwante menswetenschappen als geschiedenis of 

antropologie maken de volkskunde in hoge mate geschikt voor grensverkeer 

tussen vakgebieden dat resulteren kan in creatieve en constructieve samen
werking. 

Twijfels, onzekerheden, aarzelingen - zij leiden tot een reflectieve houding, 

maar zij helpen niet om de eigen positie binnen de cultuurwetenschappen 

en in de samenleving te versterken. Deze positie mag wel sterk zijn en 

daarvoor hoeft het vak ook geenszins nieuw uitgevonden te worden. Het 

moet zich wel vastberadener opstellen zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij 

actuele herontdekkingen en re-evaluaties van onderzoeksonderwerpen en 

-methodieken uit de vaktraditie die gerelateerd zijn aan actuele gebeurtenissen 

10 Zie Hester Dibbits, Sophie Elpers, Peter Jan Margry, Albert van der Zeijden, Immaterieel erfgoed en 

volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. Amsterdam, 2011, p. 44-46. 

11 Zie ook Ton Dekker, 'Ideologie en volkscultuur. Een geschiedenis van de Nederlandse volkskunde', 

in: Ton Dekker, Herman Roodenburg, Gerard Rooijakkers (red.), Volkscultuur. Een inleiding in de 

Nederlandse etnologie. Nijmegen, 2000, p. 13-65, hier p. 62. 
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en ontwikkelingen in de samenleving. Onderzoekers zijn zich daarbij bewust 

van de potenties van de ervaringen waaruit zij kunnen putten en waarop zij 

kunnen voortbouwen. Ik zal hier de focus leggen op twee herontdekkingen 

en re-evaluaties: het onderzoek naar het nationale en het onderzoek naar het 

lokale en regionale. 

Sinds enige tijd kunnen wij in verschillende Europese landen een 

herwaardering van het nationale of - anders uitgedrukt - een nationalisering 

signaleren. Daarbij wordt benoemd en bevorderd wat als 'typisch' van een 

natie wordt ervaren.12 Het betreft een proces dat zowel van beneden ontstaat 

als van boven wordt opgelegd. De nationalisering toont zich onder meer 

in de alledaagse wereld: in Nederland bijvoorbeeld in de populariteit van 

gebruiksvoorwerpen met daarop afbeeldingen van de traditionele Holland

symbolen tulpen, klompen en molens, in de waardering van klederdracht als 

nationaal symbool of in de waardering van traditionalistische architectuur, 

maar bijvoorbeeld ook in de appreciatie van feesten van immigranten die 

ingebed zijn in de Nederlandse contextY En de aandacht voor het nationale is 

ook te proeven in de eerder genoemde passage uit het regeerakkoord over de 
'stimulering van de volks cultuur', om nog maar te zwijgen van allerlei gaande 

processen van erfgoedisering. De huidige nationalisering is in veel opzichten, 

ook in de emotionele lading, vergelijkbaar met constructies van het nationale 
in de 19de eeuw, toen een als 'eigen' en 'oeroud' gepercipieerde volkscultuur tot 

fundament van de nationale identiteit werd uitgeroepen. Maar tegelijk maken 

huidige constructies van het nationale uiteraard deel uit van een geheel nieuwe 

situatie, vooral wat de interactie betreft met processen van globalisering, 

europeanisering, individualisering, multiculturalisering, commercialisering 
en medialisering.'· 

Volkskundige/etnologische studies over het fenomeen natie vormden in 

de laatste jaren een uitzondering; de focus lag veeleer op het onderzoek naar 

12 Zie Herman Roodenburg, De 'Nederlandsheid' van Nederland. Ongepubliceerd projectvoorstel , 

Meertens Instituut 2012; Irene Götz, 'Zur Kortjunktur des Nationalen als polyvalenter 

Vergemeinschaftungsstrategie. Plädoyer für die Wiederentdeckung eines Forschungsfeldes in der 

Europäischen Ethnologie', Zeitschriftfür Volkskunde, 107 (2011), nr. 2, p. 129-154; zie bijvoorbeeld ook 

Andre Gingrich & Marcus Banks (red.), Neo-narionalism in Europe and beyond. Perspectivesfrom soeial 

anthropology. New York, 2006. 

13 Zie Tessa Ver Loren van Themaat, 'Symbolische bouwstenen voor identiteitsbesef? Het succes van 

Holland-symbolen op gebruiksvoorwerpen', Quotidian. Dutchfournalfor the Study ofEveryday Lije, 3 

(2012), p. 53-71; "'Is ik voor jou een trui brei, dat is toch luxe? Paul Depondt in gesprek met Alexander 

Slobbe', in: Hester Dibbits e. a. (red.), Splitsen en knopen. Over volkswituur in Nederland. Rotterdam, 

2009, p. 183-190; Sophie Elpers, Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje. Amsterdam, 2009; 

Hans lbelings en Vincent van Rossem} De nieuwe traditie. Continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse 

architectuur. Amsterdam, 2009; Irene Stengs (red.), Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering. 

Amsterdam, 2012. 

14 Herman Roodenburg, De 'Nederlandsheid' van Nederland, O.e. 
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het transnationale. Maar recentelijk hebben verschillende volkskundigen/ 

Europese etnologen geattendeerd op het fenomeen nationalisering en het 

belang van onderzoek ernaar.1S Nationale identiteit is sinds de 19dc eeuw een 

centraal onderwerp binnen de volkskunde. Terwijl het vak eerst vooral actief 

betrokken was bij de nationale identiteitspolitiek werd in de laatste decennia 

van de 20ste en in de 21''' eeuw kritisch historiografisch onderzoek verricht 

naar constructies van het nationale en het aandeel van de volkskunde daaraan. 

Het is vanuit de vakgeschiedenis, die nog steeds een zeker onbehagen opwekt, 

dat volkskundigen/Europese etnologen tegenwoordig een bijzonder kritische 

distantie bewaren tot actuele processen van nationalisering als zij deze vanuit 

een metaperspectief beschrijven en analyseren. Zij weten oude en nieuwe 
patronen, motieven en ensceneringen van het nationale te herkennen en te 

duiden. Daarbij is de voor het vak zo essentiële etnografische blik'6 steeds 

direct gericht op processen in de alledaagse wereld. Dit vormt een substantiële 

aanvulling op de resultaten van andere disciplines die zich met nationalisering 

bezig houdenY Bovendien zijn recentelijk ook nieuwe vragen ontwikkeld, 

bijvoorbeeld vragen naar emotionele dimensies in het verlangen naar het 

nationale, vragen naar letterlijke incorporaties van het nationale en vragen 
naar esthetische dimensies zoals geformuleerd binnen het onderzoeksproject 

'De "Nederlandsheid" van Nederland' dat binnenkort bij het Meertens Instituut 

van start zal gaan.'B In dit nummer van Volkskunde is er een apart stuk gewijd 

aan het project. 
Een tweede herontdekking betreft het onderzoek naar het lokale en regionale. 

Als gevolg van de globalisering, de toename van mobiliteit en het ontstaan 

van grote netwerken door moderne informatie- en communicatietechnieken 

leek ruimte steeds onbelangrijker te worden voor het alledaagse leven in de 

laatmoderne tijd. Er is ook wel gesproken van de 'Enträumlichung' in de 

perceptie van het alledaagse leven. De volkskunde oefent terecht kritiek 

uit op de these van het verdwijnen van de ruimte en maakt attent op de te 

eenzijdige focus op globalisering, mobiliteit en transnationaliteit. Zij vestigt 

de aandacht op reacties waarbij door middel van de versterking van de eigen 

lokale en regionale cultuur getracht wordt een tegengewicht te bieden en 

waarbij culturele diversiteit, bijvoorbeeld op het gebied van kledingstijlen, 

15 Bijvoorbeeld Götz, 2011, O.C.; Herman Roodenburg, De 'Nederlandsheid'van Nederland, o.c. 

16 Bijvoorbeeld recentelijk Brigitta Schmidt-Lauber, 'Seeing, Hearing, Feeling, Wr iting. Approaches 

and Methods from the Perspective of Ethnological Analysis of the Present', in : Regina Bendix & 

Galit Hasan-Rokem (red.), O.C., p. 559-578. Zie ook: Jens Wietschorke, 'Historische Ethnografie. 

Möglichkeiten und Grenzen eines Konzepts', Zeitschrifrfür Volkskunde, 106 (2010), nr. 2, p. 197-224. 

17 Zie Götz, 2011, o.c" p. 154. 
18 Herman Roodenburg, De 'Nederlandsheid' van Nederland, o.c. 
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bouwstijlen, kunstnijverheid, rituelen, eten of muziek, opnieuw ontdekt en 
gekoesterd wordt.!9 

De volkskunde kan terugblikken op veel ervaring in onderzoek naar ruimte 

als culturele categorie. Alleen heeft er een belangrijke accentverschuiving 

plaatsgevonden. Ruimte wordt niet meer uitsluitend begrepen als stabiele 

geografische categorie en concrete fysische eenheid, zoals dat bij het onderzoek 

naar de geografische verspreiding van cultuurverschijnselen in de grote 

volkskundige atlas-projecten het geval was. Ruimte werd na de heroriëntatie 
van het vak in de jaren '70 en '80 van de 20ste eeuw ook begrepen als een 

dynamisch sociaal construct. Daarbij wordt gevraagd naar de toe-eigening 

en naar betekenistoekenningen van ruimte. Terwijl in de eerste periode na de 

heroriëntatie de blik op ruimte als stabiele geografische categorie duidelijk 

een ondergeschikte rol speelde, wordt tegenwoordig de elkaar aanvullende 

kracht van beide categorieën benadrukt. Met het uitgangspunt van ruimte als 

geografische én als sociale categorie is de volkskunde bijzonder gekwalificeerd 

om ruimte in het complexe samenspel van lokalisering/regionalisering en 

globalisering te onderzoeken. Dit laten bijvoorbeeld verschillende Duitse 
onderzoeksprojecten naar 'Heirnat' zien. 20 Daarbij wordt gereflecteerd op 

historische ontwikkelingen van het concept 'Heimat', op de emotionele 

lading daarvan in verleden en heden en op actuele constructies van lokale en 

regionale identiteit, zonder daarbij de locatie an sich uit het oog te verliezen. De 

empirische én historische aanpak is een bijzondere kwaliteit van de volkskunde. 

Zij laat zien dat cultuurverschijnselen slechts begrepen kunnen worden vanuit 

ontwikkelingen in de tijd: onderzoek naar hedendaagse cultuurverschijnselen 

wordt daarom steeds gecombineerd met historisch onderzoek waarbij 

aangetoond wordt dat de hedendaagse cultuurverschijnselen, al dan niet 

verborgen, bol staan van verbindingen met het verleden. Er is ook onderzoek 

dat focust op historische cultuurverschijnselen. Hierbij worden graag - zij het 

ook maar marginaal - verbindingen naar het heden getrokken. Een nieuwe 

werkgroep van de SIEF, Historical Approaches in Cultural Analysis, wil dit 

historisch onderzoek, dat een lange traditie heeft binnen het vak maar in de 

19 Manfred Seifert, 'Raum als Forschungskategorie. Zu Wegen und Zielsetzungen ethnografisch

kulturwissenschaftlicher Raumanalyse', Österreichische Zeitschriftfür Volkskunde, 112 (2009), p. 469-480, 

hier p. 469-471. Zie ook Michi Knecht, "''vor Ort" im Feld'? Zur Kritik und Reakzentuierung des 

Lokalen als europäisch-ethnologischer Schlüsselkategorie', Österreichische Zeitschriftfür Volkskunde, 113 

(2010), p. 23-49; Dibbits, Elpers, Margry, van der Zeijden, O.c., p. 89-92. Stijn Reijnders ziet ook in de 

museumwereld een oververtegenwoordiging van het transnationale. Zie Stijn Reijnders, 'Collecting 

the Contemporary in the Imagined City', Quotidian. DutchJournalforthe Study ofEveryday Lije, 2 (2010), 

p. 104-110, hier p. 106. 

20 Zie Manfred Seifert (red.), Zwischen Emotion und Kalkül. 'Heimat' als Argument im Prozess der Moderne. 

Leipzig, 2010; 'Leben im Dort', project van het Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, 

Bonn: http://www.rheinische-landeskunde.lvLde/projekte/projekte_laufend/dorfprojekt/. 
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laatste tijd minder aandacht kreeg, bevorderen. De groep heeft een Nederlands

Duitse leiding.2! 
Er zijn meer herontdekkingen, maar hier moet het bij de genoemde blijven. De 

herontdekkingen dragen bij aan en maken deel uit van een vastberadenheid. 

Deze vastberadenheid, waarvoor ik pleit, is nodig voor het voortbestaan van 

het vak. Moge het nieuwe oude tijdschrift daaraan meewerken! 

MARC JACOBS DOSSIER 'NIEUWE' VOLKSKUNDE 

A.V.E. Janus 

"Like nuclear energy, the impact factor is a mixed blessing. 1 expected it to 

be used constructively while recognizing that in the wrong hands it might 

be abused."(E. Garfield)! 

De naam Janus roept overgangen op: van oud naar nieuw (denk aan januari), 

een einde en een nieuw begin, sluiten en weer openen, ... Deze god uit het 

oude Romeinse rijk werd vaak afgebeeld met twee gezichten (Janus Bifrons): 

één om achteruit en één om vooruit te kijken. Het is een geschikte metafoor 

voor de lancering van een "nieuwe Volkskunde", een overgangsritueel waarbij 

door een tijdschrift wordt getracht zichzelf te blijven en terug te blikken, 

maar toch te kijken naar wat komt en de toekomst onder ogen te zien. In dit 

artikel wil ik uitspellen waarom hier iets bijzonders aan de hand zou kunnen 

zijn: een "wind ow of opportunity". De A staat voor de Al-status en hoe het 

wetenschappelijk bedrijf vandaag functioneert. De V voor Volkskunde. De E voor 

Erfgoed. Samen omschrijven ze belangrijke kansen, troeven en strategische 

uitdagingen voor het tijdschrift, toch bekeken vanuit een Vlaamse context, de 

regio waar dit internationale tijdschrift momenteel wordt uitgegeven en waar 

het via subsidies ondersteund wordt. 

21 http://www.siefhome.org/index.php?option=com_content&view=article&id=126:-historical-

approaches-in-cultural-analysis&catid=38:historical-approaches&ltemid=71. 
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