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ETNOLOGIE EN CULIURAI STUDIES:
KANTTEKENINGEN BIJ EEN MOGELIJKE
SAMEN'üøERKING

He¡man RoODENBURG

' Er zijn, zoals bekend, ratrijke discussies gevoerd over begrÞpen als volkscultuur, populaire cul-
tuur en massacultuur. Ik beperk me hier bewut tot een summìere rondgang langs een aantal bete-

Een plaatsbepaling

Het zou handig zijn als we konden stellen dat 'cultural sudies' de populai-
re cultuur ondeøoekt en de volkskunde (of etnologie, zoals ze steeds vaker
in Nederland 'xo¡dt aangeduid) de volkscultuur Het is een voor de hand
liggend onderscheid, zeker als we het over Nede¡land en \4aanderen heb-
ben, al 

"ullen 
we goed moeten aangeven wat er precies onder volk- of po-

pulaire cultuur wãrdt verstaan. DaI is minder eenvoudig dan het lijkt, óok
als w€ ons beperken tot een snell€, internationale verkenning.'

Zo ci¡cule¡en in de engelstalige wereld sterk vergelijkba¡e begrippen als

þopular culture' en 'folk cultu¡e', maar het eerste wo¡dt zowel geha¡teerd
voor her middeleeuwse en vroeg-moderne Europa als voor alle westerse (en

deels ook niet-westerse) samenlevingen op dìt moment. 'Popular culture' is

bovendien een relatiefgangbaar begrip, rerwiji dar zeker niet geldt voor'folk
cultu¡e'. Dat verwiist al gâuw naar een rurale culûur of oP zijn best ook
naa¡ de manifestatie daarvan in een verstedelijkte omgeving.

In de duitstalige wereld wordt even€ens een onderscheid gemaakt tussen

þopulare Kultur' en 'Volkskultu¡'. Maa¡ hier wordt þopuläre Kultur'
slechts zelden op vroegere samenlevingen bet¡okken, terwijl 'Volkskultur'
veel minde¡ dan het Enselse 'folk culture' naa¡ alleen een rurale cultuur ver-
wilsr. Her ka., e,rengoeã betrokken worden op de moderne stedelijke cul-
tuur, al is het in he,"rlg.-..n toch een mindei gangbaar begrip dan þopu-
lar cultu¡e'.
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Kijken we tenslotte naar Nederland en \4aanderen, dan is duidelijk dat we
ee¡de¡ aansluiten bij onze oosterburen dan bij G¡oot-B¡ita¡nië of de
Verenigde Staten. In Nederland en Maanderen zal geen enkele histo¡icus
spreken over de þopulaire cultuu¡' in de noordelijke of de zuidelijke
Nede¡landen. Hij zal het ee¡de¡ hebben over de toenmalige îoll<scultuur',
als hij al niet wordt afgeschrikt doo¡ de vele, intensieve discussies rond het
begrip, aangezwengeld door onder anderen Michel de Certeau, Roger
Cha¡tier en Stua¡t Hall. Ook in Nederland en Maande¡en is þopulaire cul-
tuur' typisch een term die voo¡ de contemporaine samenlwing wordt
gehanteerd. Daarnaast, vermoedelijk meer dan in Duitsland, wordt ook van
de eigentijdse volkscultuur gesproken. Sterker nog, populaire cultuur lijkt
zich voo¡al in Nederland versmald te hebben tot de huidige mediacultuur,
cerwijl volkculruur juisr breed wordr opgevar.

Zo hanteett Liesbet van Zoonen, hoogleraar Populaire Cultuu¡ en Media
aan de Unive¡siteit va¡ Amsterdam, weliswaa¡ een getalsmatige definitie.
Voor haar staat populaire cultuur voor die cultuurproducten waar ve€l men-
sen zich mee bezig houden. Terecht - en geheel in de traditie van cultu¡al
studies - wijst ze bovendien op de politieke dimensies van het begrip: po-
pulaire cultuur is altijd inzet van maatschappelijke en culturele strijd.'Maar
uiteindelijk lijkt die strijd toch vooral ¡ond de media te worden gevoerd.
Zoals ze schrrlft,'de cultuur van het volli is iegenwoordig grotendeels
mediacultuu¡'.' Ook voo¡ René Boomkens, hoogle¡aar sociale en cultuurfi-
losofie aan de Rijksunive¡siteit Groningen, staan popnlaire en mediacultuur
dichtbij elkaar. Populaire cultuur, zo vat hij recente opvattingen samen,
staât voor een publieke sfeer op wereldschaal, gecentreerd rond meuwe
media aÌs internet, e-mail, satelliet-televisie, mobiele telefonie etc.a

Terwijl cultural studies in Nederland zich op de media richt (wat zich ook
uit in een betrekkelijk geringe aandacht voo¡ a¡beide¡s- en jeugdculturen of
voor 'shopping , een ander geliefd thema in de Engelse en Amerikaanse cul-
tural studies), daa¡ definiëren Nede¡landse en Maamse etnologen het begrip
'volkscultuur' eveneens in getalsmatige termen, maar ze houden zich ðaar
ook aan.5 De Nede¡landse etnologen omschrijven iolkscultuu¡' als 'de

' Liesbet van Zoonen, 'Populaire cultuur en populaisering van cultuui, Volþ'þ n¿e 106 (2005),
nrs. 1-2, p.18-20. Zie ook haar inaugurele ¡ede: idem, Ll¿ntiteit en burgerschap in popakire ml-
taar (AlnsreÀârr. 2003).
3 Liesbet van Zoonen, Mediø cabuar en burgerschap. En inleiding (Ansterdam 1999) p.146: in
de rweede, herziene edirie (2002) onrbreekt deze uitspraak, maar de boodschap is dezelfde geble-

a Voo¡ een ¡ecenre fornulering, zie René Boomkens, 'Door globalisering verdwìjnt her penpec-
riel Over a,ngsr, ondreemding en bevrijdende chao:|, NRC-flandekblad (12 juni 2005) p.15.

' In Maanderen, bijvoorbeeld bij Gusr de Meyer, lijkt populaire cultuur ruimer te worden opge-
vat. Zie Gusr de Meyer, Cubuar n¿ een þleine t (Leuven en Voorburg 2004).
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brede, alledaagse culruu! waa¡ iedereen, elite of volk, vreemd of eigen, in
participeefi'.6 Zo schrijft ook de Vlaamse cultuursocioloog Eric Corijn over
volkscultuur: 'Volkscultuur begrepen als cultuu¡ van het alledaagse komt
inderdaad bij elke bevolkingslaag voor, maar niet bij iedereen in dezelfde
mate.' We moeten altijd rekening houden met een zeke¡e culturele elite,
aldus Corijn. Ook die heeft deel aan de cultuur van het alledaagse maar ze

is haar tegelijk, vanuit een meer complexe en universele cultuur, ontgroeid.T

Zoals gezegd, deze etnologische definities strekken zich evengoed utt naar

de eigentijdse samenleving. Daarin en in het ruim opgevatte object komen
cultu¡al studies en etnologie althans theo¡etisch dicht bij elkaar. In de prak-
ti.jk, zoals we zagen, liggen de verhoudingen anders. Het gaat de etnologen
om mee¡ dan mediacultuur alleen, wat niet wil zeggen dat ze deze cultuu¡
niet zouden onderzoeken, laat sta.n haar onbelangrijk zouden vinden. Het
is een kwestie van accent.

Plaatsen we cultural studies €n etnologie naast elkaa¡, dan mag de culturele
antropologie eigenlijk niet ontbreken. Ze is in feite de derde speler in het
veld, bestudeert voor een groot gedeelte eveneens de brede, alledaagse cul-
tuur of spreekt, zoals de Duitse antropoloog Johannes Fabian, bewust van
'popular culture'.' Op dit moment, zo zouden we kunnen stellen, wordt de

brede, alledaagse cultuur onde¡zocht door twee disciplines, de antropologie
en de etnologie, en door een 'interdiscipline', cultu¡al studies. Ged¡ieën
bewegen ze zich in hetzelfde veld. En mee¡ dan dat, in de afgelopen decen-
nia lijken ook de antropologie en de etnologie zich mee¡ en meer tot inter-
dìsciplines te on¡wikkelen.

Onderlinge contacten

Een gezamenlijk onde¡zoekweld brengt debatten en onvermijdelijk ook de
nodige grensconflicten met zich mee. Daartoe uitgedaagd door cultural stu-
dies hebben zo'n tien jaar geleden vooral de antropologen de aarval geko-
zen. Ze waren bevreesd dat deze nieuwkome! met ziin vergelijkbare aan-

dacht voo¡ cultuu¡ en met zijn in de jaren '80 en '90 snel geitegen popula-
¡iteit aan de Engelse en -{merikaanse universiteiten, het eigen vak zou weg-
drukken, zelß zou oveÍìemen. Achteraf lijkt die angst wat overdreven te
zijn geweest. De laatste tekenen wijzen er zelfs op dat culmral studies nu zelf

6 Ton Deld<er, He¡ma¡ Roodenburg en Gerard Rooijakkers, 'Ten geleide. Reflecties op de cultuur
r,an het dagelijki leveri, in: Ton Dekker, Herman Roodenbug en Gerard RooijaÌkers (redactie),

Volþsrubuur Een inleiding in de Nelerknd:e etnalagr (Nijmegen 2000) p.10.
? Eric Corijn, 'De gelaagdheid varr alledaagse cultuui, in: Eric Corijn e.a. (reàactte), Alkdaag is

niet gewoon. Refleaies oaer uolþscubaur en samenleaen (Btúse12002) p.27-2a.

'Johannes Fabian, Moments of Freedom. Anthropology and Popular Cuhare (Cha'lotcævtlle el
r.onden 1998).



in de problemen is geraakt.' Belangrijk is echte¡ dat cultural studies noort
de intentie heeft gehad de antropologie te confisqueren. E¡ werd veel ont-
Ieend aan de antropologie, maar dat gebeurde ook ten aanzien van andere
disciplines, bijvoorbeeld de sociologie en de taal- en literatuurwetenschap.
Cultural studies ziet zich immers als inter- of zelfs transdiscipline. Gezien
de complexiteit var de huidige weste¡se samenlevingen heeft men van het
begin af aan eclectisch te we¡k willen gaan, waarbij de disciplinaire grenzen
zo open mogelijk werden gehouden.'o

Discussies tussen cultu¡al studies en etnolosie hebben zich heel wat minder
voorgedaan. Dat heeft er ongetwrjfeld meã te maken dar aan de etnologie
juist weinig werd ontleend. Dat wil niet zeggen dat er geen contacren zijn
geweest. Die waren er, zij het op uite¡st bescheiden schaal, tussen bi.jvoor-
beeld het in i964 opgerichte Centre fo¡ Contemporary Cultural Studies in
Birmingham en de instituten voor Europese Etnologie in Tûbingen en
Berlijn." Het is ook een Berlijnse etnoloog geweest, Rolf Lindne¡, die een
welwillende maar tegeli.jk kritische studie schreef ove¡ de onrwikkeling en
de betekenis van cultural studies. Zoals de antropologie haar reserves uitte,
zo heeft ook de etnologie herhaaldeli.lk afstand genomen, wat niet weg
neemt dat ze voo¡al in de jaren negentig veel heeft overgenomen.
Omgekeerd is dat nauwelijks gebeurd. Nog in 2002 moest Richard
Johnson, een van de vroegste vertegenwoordigers van cultural studies,
bekennen dat hij onder zijn Engelse collega! zo ongeveer de enige was die
weet had van de etnologie en e¡ zelfs mee wìlde samenwe¡ken.'' Dic onoe-
kendheid met de etnolðgie (of 'folklore studies', de nog vaak gehanteerde
benaming in Engeland) lag ook wel voor de hand. Tot voor ko¡t had het
vak, niet alleen in Engeland maar ook in Schotland, Ierland en l7a1es, voor-
al een traditionele inslag.

Deze lritische en deels zelß seheel ontb¡ekende communicatie tussen de
drie disciplines of interdisciplines hoeft niet te betekenen dat het in de
komende jaren niet tot een zekere vorm van samenwerking zou kunnen
komen. Ook al ziin e¡ opvallende verschillen in theo¡etische en merhodo-
logische inzichten, in onãerzoeksthemaì en periodisering, uiteindelijk richt
de blik zich op eenzelfde soo¡t cultuurverschijnselen, op de brede, alledaag-
se cultuur. Bovendien is het allang niet meer zo, dat alleen culural studies
eclectisch is ingesteld, dar alleen zij haar theoretische en ande¡e noties van

'Zie b.v de onlangs binnen visual culru¡e srudies uitgesproken bezorgdheid dar he¡ hen net zo
als culrural studies zou kunnen vergaarr. Vooral in de Verenigde Snren scaat cultural studies onder

" Rolflindne¡, Dl¿ S¡ønd¿ àer Cuhural Sn¿lie¡ (llenen 2000), p. 83-85.

" Barba¡a Henkes en Richard Johnson, 'silenceç ¿cross Discittines: Folldorc Srudies, Culural
Srudies, arld Hhtory , /aumal of FolÞlore Peearch 39 (2002), 314, p.129.
" Henkes en lohnson, 130.

elde¡s haalt. In feire hebben antropologen en etnologen dat alti.ld al gedaan,
maa¡ in de laatste twintig tot dertig iaar is ook hun eclectische instelling ver-
sterkt. Kijken we bijvoorbeeld naar de antropologische en etnologische lite-
ratuur in deze periode, dan vinden we daar talrijke verwijzingen naar onder
anderen Bourdieu, De Ce¡teau, De¡¡ida, Foucault, Giddens, Hall,
Hobsbawm, fucoeur en noem maar op - allemaal ondeøoekers afkomstig
uit andere disciplines en terreinen. Op dezelfde wi.ize citeren etnologen dik-
wijls antropologen, zoals ook de laatsten meer oog hebben gekregen voor de
etnologle.

Arders gezegd, in hun differentiatie, hun sterk toegenomen heterogeniteit,
hebben ook de antropologie en de etnologie zich geleideli.ik tot een inte¡-
discipline ontwikkeld. Het is een bevestiging van wat Cliffo¡d Geertz al in
1983 signaleerde, toen hij sprak van een 'blurring of genres' in de cultuur-
wetenschappen. Daarmee doelde hij niet alleen op het eclectisch hanteren
van theorieën en begrippen afkomstig uit andere disciplines maar ook op
het vewagen van de disciplinaire grenzen, op de toename van onderzoek dat
zich juist afspeelt in de grensgebieden, het niemandsland, tussen discipli-
nes.'r Het ligt voor de hand dat dergeli.lke ontwikkelingen een verdere toe-
nadering, misschien zelß een vo¡m van synergie, zullen bevo¡deren. Maar
op weg naar dit wenkende perspectiefkan het geen kwaad een paar oude en
nieuwe kanttekeningen, vooral bij de eenzijdigheid van cultural studies, nog
eens door te nemen.

Cultural studies en de liritiek

In hun kritische beschouwingen ove¡ cultu¡al studies hebben antropologen
als Richa¡d Handle¡ Signe Howell, Nicolas Thomas en Pnina \(/erbner een
reeks belangrijke vragen gesteld.'' Dat geldt €veneens voor de etnologen
Rolf Lindner en Orvar Löfgren.'5 Ik vat hun belangrijkste bezwaren ko¡t
samen,

" Cliftord Geern, Local linowledge: Further Ènys in Interyretbe AntÌ)ro?oágl (New York 1983)

P. t9,35.
'¡ Voo¡ de meesr doordachte en stimule¡ende k¡i¡iek, zie Nicholas Thomas, 'Becoming

Undisciplined: Anrhropology and Cultural Studies', in: Hen¡iette L. Moo¡e Gedactie),
Anthropological Theory Todal (Cambridge t999) p. 262-279: zie ook: tuchard Handler,
'Anrhropology is Dead! Long Live Anthropolog¡l,.4merican Anthtopologitt 95 (1993) p. 991-9951
voor rwee, nogal defensieve reacrìes, zie Signe Howell, 'Cuhural Studies and Social Anthropology:
Conresring or Complemenrary Discourses?', in: Stephen Nugent en Cris Shore (¡edactie),

Anthropobgl arul Cukutal Stulies: Qaatiow of Method (Lonàet 1997) p. 103-t25; en: Pnina.
lØerbne¡, "'The Lion of Laho¡e": Anthropology, Cuftural Pe¡forma¡ce, and Imran Khan, in:
Nugent en Shore, lzrlrap olog', p. 34-67 .
1' Lt¡áner, Stunde, 70-96; Owar Lófgren, 'The Cult of Crearivity , in: Olaf Bockhorn e.a. (¡edac'

úe), Volþ¡þalnr and Modene. Earopäische Ethnologie zur Jahtatømdumde Fesxrhrif fir Konrad
Köçlin zan 60. C'eburttag am 8. Mai 200, (W'enen 2000), p. 157-168.
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1. Cultural studies heeft al vrij snel de voo¡keu¡ gegeven aan een tekstge-
richte definitie van cultuur. Voortgekomen uit een samengaan van sociolo-
gie en marxistische theo¡ie heeft ze zich in de jaren zeventig meer en mee¡
tot de literatuurwetenschap gewend en tot de met name in Frankrijk ont-
wikkelde post-structu¡alistische en deconstructie-theo¡ieën. Als gevolg van
deze 'linguistische wending die zich deels op hetzellde momenr, deels in
de jaren tachtig ook in de andere cultuurwetenschappen manifestee¡de -
werd cultuur in de eerste plaats a1s 'tekst' opgevat, werd een zich snel uit-
b¡eidend te¡¡ein aan cultuurverschi.jnselen onderzocht op hun verwijzingen
naar een achterliggend betekenissysteem. Cultural studies heeft, naasr bij-
voo¡beeld het we¡k van de antropoloog Clifford Geertz ol zo'n tien, rwin-
tig jaar late¡ van lite¡atuurwetenschappers als Gayatri Spivak of Homi
Bhabha, een essentiële rol vervuld in deze wending. Alle cultuur, of het nu
Britse jongeren betrof, een hanengevecht op Bali õf een wesrerse 'shopprng
mall', om slechts de bekendste voorbeelden te noemen, kon als tekst met de
bijbehorende tekstuele methoden'gelezeri worden.

Dat deze linguïstische wending buitengewoon vruchtbaar is geweest valt
moeilijk te ontkennen. Maar langzamerhand wo¡den ook de beperkingen
ingezien van een dergelijk p€rspectief. Zoals Thomas waa¡schuwt, als alle
cultuu¡ alleen a1s tekst gelezen wordt, dan hante¡en we wel een erg eenzij-
dig perspectiefen dreigt veel van de historische en maarschappelijke context
uit het zicht te ¡aken, Kwesties van gebruik, r.an receptie en toe-eigening,
worden dan ondanks alle aandacht voor het imoliciete verzet. de culrurele
creativiteit, van jongeren, arbeiders of ande¡e nie t-hege moniale groepen al
gauw een secundaire aangelegenheid.

\Øat eveneens ove¡ het hoofd wordt gezien is dat er een wezenliik ve¡schil
bestaat tussen tekst en artefact. Thoñas wijst bijvoorbeeld op dá publieke
monumenten die ons omringen. \Øe kunnen ze als tekst lezen, ze interpre-
teren aÌs evenzovele samenstelsels va¡ tekens en symbolen. Maar het gaat bij
monumenten ook om hun materiele hoedanigheid, hun fysieke, bouwkun-
dige onontkoombaarheid en hun situering binnen een concrete, natuurlij-
ke of gebouwde, omgeving.'6

Een tweede voorbeeld: ook kleding kan op twee manie¡en wo¡den onde¡-
zocht. \Øe kunnen bijvoorbeeld het negentiende-eeuwse ko¡set interprere-
¡en va¡ruit de beschouwer, als een geheel van tekens en symbolen dat ons
aftend€ert op de toenmalige opvattingen over de ideale vrouw. De inge-
snoe¡de tailles staan dan bijvoorbeeld voor de 'tee¡heid' en 'breekbaa¡heid'
van vrouwen. Maar we kunnen ook een ander perspectiefhanteren, niet dat

van de beschouwer maar van de drager zelf. In dat geval richten we ons op
het gebruik van het korset, naal hoe dit van kinds af aan het lichaam heeft
gemãdelleerd, er van dag tot dag een als ideaal gekoesterde vorm letterli.jk
in gesleten heeft. Het verschil is essentieel. Vanuit dit andere perspectief
wordt kleding m€er dan een ¡eeks codes die naar achterliggende maat-
schappeli.jke gedragingen verwijzen. Ze const¡ueert nu zelf die gedragingen,
als deel van het alledaagse handelen. Het gaat in feite om twee uiteenlo-
pende vormen van sociale constructie.'7

In beide voorbeelden draait het om een niet-talis domein, hebben we het
over de materialiteit van het object, over lichamèlijkheid en over de vraag
hoe in dit specifieke domein, in onze alledaagse praktijken, evengoed bete-
kenis wordt gegenereerd. Met andere woorden, cultuu¡theo¡ieën die alleen
het talige als uitgangspunt nemen kunnen niet ande¡s dan dit niet-talige
domein verwaa¡lozen. Ook al noemt Thomas het niet, juist hie¡ zou cul-
tu¡al studies kunnen profiteren van de huidige aandacht voor performance-
studies, voo¡ wat ondertussen, als ¡eactie op de linguistische wending, als

een aan'vrrllende en corrigerende 'performatieve wending wordt aange-
duid."

2. Een ande¡e, vââk geuite k¡itiek is dat cultural studies, vanwege al haar
aandacht voo¡ 'tekst', weinig aan veldwe¡k of etnografie gedaan. Veldwerk
was hoogstens een bijkomend iets, al zijn er uivonderingen zoals Paul
\{/illis. Die verwaarlozing van het veldwe¡k heeft de laatste jaren, nu zich
een nieuwe generade heeft aangemeld, soms tot ironische verwikkelingen
gelerd. Zo beschrijfr David Muggleton hoe hij zelf een punker was in de
jaren zeventig maa¡ dat hij zich nooit heeft kunnen he¡kennen in Dick
Hebdiget veelgeroemde analyse van de Engelse punks, diens Subcahure:
The Meaning of Style.'e Erger nog, hij begreep pas iets van het gehanteerde
jargon, toen hijzelf cultural sudies was gaan studeren. Maar ook toen he¡-
kende hij in de veelheid va¡ Hebdiget semiotische duidingen, waa¡achte¡
de punkers zelf met al hun inside-kennis eenvoudig verdwenen, weinig of
niets van zijn eigen verleden.'o Het boekvan Hebdige staat voor veel van het
indertijd aan het Birmingham Centre verrichte onderzoek naar de Engelse
jeugdcultuur. Het kent bijvoorbeeld dezelfde semiotische vertekeningen als

de doo¡ Stuart Hall en Toby Jefferson geredigeerde bundel Resistance

" Thomas, 'Anrhropolo gt , p.269-27o.
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" Vgl. Paul Connerton, How Societies R¿menb¿r (Cambridge 1989), p.104.

'' Vgl. Diana Taylor, The Archbe and the þertoire: Pøþrming Cahural Memory in the Ametirar
(Duham en Ì.onden 2003).

" DickHebdige, Súcalnre: The Meaning of Stlle (New York 1 979).

'0 David Muggleton, Insíd¿ &bcubure: The Postmodzm Meøning of Sryle (OxloÀ en New York
2000), p.1-3.
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Through Rituøls, een andere, klassiek geworden studie. Zoals een van
Hebdige's critici, de socioloog Stanley Cohen, al in 1980 constatee¡de, de
symbolische bagage die de'kids'l<regen omgehangen, al die te decoderen
'teksten, 'was just too hear.7'.'' Tèrecht pleiten Muggleton en anderen van
zijn generatie dan ook voo¡ meer etnografische en hermeneutische invaÌs-
hoeken."

3. In de kritische beschouwingen van antropologen en etnologen komen we
tenslotte nog een derde kritiek tegen. Immers, met haar verwaarlozing van
context, het zich niet kunnen ve¡houden tot de alledaasse cultuu¡ met al
haa¡ concrete praktijken €n tactieken, heefr cultural studies zich tot een
nagenoeg ahisto¡ische werenschap onwikk€ld, alleen gernteresseerd in de
eigentijdse, westerse samenleving. Ook hier kunnen uitzonderingen worden
genoemd, zoals het werk van Tony Bennett of Paul Gilro¡ maar in het alge-
meen heeft cultu¡al studies zich op het heden gericht, en dan met.name op
alle jeugd- en mediacultuur.'3 De vraag of zulke jeugdculturen ook in her
verleden speelden en of de huidige wel zo specifiek een reactie vormen op
de hegemoniale stmcturen van het moderne kapitalisme werd niet gesteld,
Bovendien heeft de lange tijd bijna exclusieve aandacht voo¡ de stedelijke,
alternatieve .jongeren en hun subcultu¡en het toch al beperkte contempo-
raine perspectief nog weer verder ve¡kleind. Er was geringe aandacht voo¡
de alledaagse cultuu¡ in het algemeen. Zoals Thomas zich afuraagt, waar
bleven de middenklassen met bljvoorbeeld hun lieftle voo¡ het tuinieren en
al hun andere, weinig oppositionele praktijken?'a

De 'aesthetics of everyday life'

Cultu¡aÌ studies, zo is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden, kent een
aantaÌ serieuze beperkingen. Ook al doen zich nieuwe ontwikkelingen voor,
het blijft een feit dat het meeste onderzoek nog steeds een ahiito¡ische
inslag verraadt en dat etnografie en veldwe¡k slechts een bescheiden positie
innemen. De historische en sociale context blijven context.

" Stanley Cohen, -ÐlÉ D eùli an¿l Moral P¿ni,:s. The Creation of¡he Mod: and the Rocþers (NewYoA<
1980; herz. ed.), \'v
" Voor het huidige onderzoek naar subcufturen (waarin ook aspekren varr lichamelijl,,heid en per-
fo¡marivi¡eit âân bod komen): David Muggleton en Rupert Veinzierl (redacrie), The Po*,
Subcubures Reaàeî /Londe¡ 200â.
'r Tony Bennen, The Bính afthe Masnm: History Theory, Politìcs (Londer 1995): id,en, Cubure:
A Rçfomet': Science (Londen 1998); idem, ?ø¡.r bEond Memory: Et'olation, Mu¡eam¡, Cobnialism
(Londen 2004); Paul Gilro¡ The Bldcþ Atkntic: Modemitl anì Doúle Conrciou:nus (Londen
1993).

'¡ Thomas, 'Anrhropology, p.270.

Laat ik besluiten met nog een paar opmerkingen ten aanzien van eerste

punt, dat van een talig versus een niet-talig onderzoeksperspecdef. Sinds het
werk van De Ce¡teau alom bekend werd is een term âls de 'aesthetics of
everyday life' eenJ zeker in de cultuurwetenschappeni haast alledaags'
begrip geworden. Dat geldt voor de antropologie, de emoÌogie. en voor cul-
tural srudies, maar het geldt evenzeer voor de cultuursociologie of voor de
meer rec€nteJ antropologisch georiënteerde cultuurgeschiedenis..

'Wat De Certeau bedoelde is dat het alledaagse bestaan zijn eigen esthetiek
bezit. Ook buiten de musea, buiten de conce¡t- en operagebouwen en bui-
ten de schouwburgen en andere literaire podia vinden we volop creativiteit
en expressiviteit. Zelfs onze meest triviale praktijken bezitten nog een cre-
atiefen zelfs subversiefpotentieel, een standpunt dat De Cefteau met name
heeft uiteewerkt ten aanzien van de massamedia en hun veronderstelde ide-
ologischã cont¡ole over ons leven van iedere dag. In zijn ogen is er altijd
sprake van toe-eigening, van culturele nieuwvorming, al hoeft dat alle¡-
minst te betekenen dat onze alledaagse creativiteit ook altijd opweegt tegen
dergelijke machten.'5

In de etnologie zijn het aanvankelijk voo¡al de Amerikanen geweest die De
Ce¡teau's ideeën overnarnen. Wat de etnologie onderzoekt, zo menen zij, is
juist deze aesthetics of everyday life'. Met ande¡e woorden, het gaat niet om
cultuur in het algemeen maar om 'expressive culture', zoals een andere, veel
gebezigde omschrijving luidt.'o Dat voo¡al de Amerikaanse en pas later de
Europese etnologie op€n stond voo¡ de ideeên van De Ce¡teau lag voor de
hand. Het is bekend dat hij deels zijn inspiratie ontleende aan de be¡oem-
de A¡nales-school. $l'at minder ondeøoekers weten is dat hil zich tevens
baseerde op de Amerikaanse etnologie, met name op het werk van Richard
Bauman en Joel She¡zer, in hun eerste aanzetren rot een performance-theo-
tie.'7

Ook in de Enselse en Amerikaânse 'culûral studies'we¡d De Certeau met
enthousiasme Binnengehaald, al hebben zijn ideeën tegenover de ove¡hee¡-
sende semiotische en poststructuraÌistische perspectieven toch ee¡de¡ een
secundai¡e positie gekregen. Er zijn opnieuw uitzonderingen, zoals de al
aangehaalde Paul $7illis, die analoog aan De Certeau in de alledaagse cul-

¡ løillem Frijhofi 'Foucaulc reformed by Cerreau. Hisrorical strategies ofdiscipline and everyday
ractia ofappropriation , Arca¿lia 33 (1998), p.93-108.

'6 Barbara Kirshenblatr-Gimblen, 'The fuu¡e of folklore studies in America: the urban frontiei,
Folþlore Forutn 16 (1983), p.175'234; voor een recencere formulering, zie Harris M. Berger en
Giovarrnì P del Negro, 1/az tity and ù,eryda1 Lfe. Esø1s in the Snd.1 ofFolÞbre, Music and Popahr
Cubure (Miðdletown Conn. 2004) , p.3-22.

" Vgl. Berger en Del Negro, Idcxtity,160, n. 4 en 5.
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tuur een 'grounded aesthetic' signaleerde en dat begrip ook nader heeft uit-
gewerkt." Maar in de mee¡derheid van het onderzoek, ook bij Van Zoonen,
blijven de alledaagse cultuur en kwesties van c¡eativiteir en toe-eigening
toch eerder bijzaak. De Certeau komt ook niet voo¡ in Van Zoonens ìnlei-
ding in de mediastudies. Enigszins ve¡¡assend beroept ze zich in een ko¡te
paragraaf over theorie en methode va¡ het receptie-onderzoek wel op de
Duitse etnoloog Hermann Bausinger Daarmee illustreert ze onbedoeld nog
eens de ve¡schillende accenten tussen in ieder eevaÌ de Nederlandse cultur-
al studies en de etnologie.'e

Zouden we ook het werk van de sociolooe Mike Featherstone tot cultural
studies rekenen, dan zouden we een veel giotere invloed kunnen signaleren
van De Certeau. Featherstone spreekt bij voorbeeld van een 'aestheticizarion
of everyday life' en daarmee doelt hij op the rapid flow ofsigns and images
which satu¡ate the fabric of everyday life in contemporary society'.3o Als
typische lokaties van zo'n alledaagse esthetiek noemt hij uiteraard de media
(televisie, computers) maa¡ ook themaparken, shopping malls, zogeheten
'streecscapes- en toerirf en¿rrr¿cr¡es.

Ook Feathe¡stone is vooral semiotisch eeo¡iënteerd en daa¡mee komen we
terug bij de kwestie van het talige en hei niet-talige in de culruur. Ats etno-
logen De Certeau citeren en va¡ de 'aesthetics of everyday life' spreken, dan
is dat toch vooral vanuit een handelingstheorie, zoals bijvoorbeeld 

"anBourdieu. Daa¡mee wordt de blik veel nadrukkelijker op de alledaagse prak-
tijken gericht, zoals de etnologie van oudsher al een bijzondere aandacht
voo¡ het concrete en triviale heeft gekoesterd. Schrijvend vanuit die achter-
grond heeft ook de Zweedse etnoloog Owar Löfgren een aantal kantteke-
ningen geplaatst bij cultural studies en dan met name bij alle ideeën over
'consumption as cultu¡al creativitF'i alle verheerlijking van De Certeauì
'aesthetics of everyday life'.

Ook Lofgren signaleerc een te beperkend perspectieî 'Weliswaa¡ heeft dit
onderzoek - van \Øillis tot Featherstone en vele ande¡en - ons denken over
consumptie volledig herzien. Het cliché van de passieve consument die
eeheel bedolven wo¡dt onder de krachten van de markt is daa¡mee defini-
iief ontma¡teld. Maar op hetzelfde moment hebben de ove¡hee¡sende visie

op consumptie als symbolische productie en ook nog eens het accent op het
visuele en aanschouwelijke (de media, de themaparken, de shopping mall)
allerlei andere, ogenschijnlijk onbeduidende vormen van consumptle naar
de achtergrond gedrongen.

Verwant aan Stanley Cohen spreekt Löfgren van een 'symbolic fo¡est o¡ an
exhibition of meanings and messages'.3' Het gaat steeds weet ove¡ tekens en

rymbolen en ove¡ slechts een van onze zintuigen, het zien. lØat we nodig
hebben, zo betoogt Löfgren, is meer bloed, zweet €n tranen in onze anaJy-
ses. Immers, wat doen we met de objecten die ons omringenl Behalve kij-
ken en lezen gaat het toch evengoed om aan¡aken, ruiken, proeven. lle sle-
pen voolwerpen van de ene plek naar de andere, we gebruiken en verslijten
ze. \7e zijn bezig met ze te verscheuren ofjuist op te knappen of te .cpar.-
¡en. En we willen ze opbergen, bij de vuilnis zetten ofweer he¡ontdekken.

Kortom, het gaat ook voor Löfgren om mate¡ialiteit en lichamelijkheid, om
het ove¡ het hoofd zien van het niet-talise in de cultuu¡. En we moeten dat
domein niet alleen bestuderen bij alle 'u-nderdogs' van de mode¡ne samen-
leving, bij alle consumenten, arbeide¡s, vrouwen, jongeren en koloniale of
postkoloniale onde¡danen. Ook alle ande¡e groepen zouden in beeld moe-
ren komen. Bovendien, zo vraagt Löfgren zich af, zyn er niet twee r.ormen
van 'cultural c¡eativity'? Die welke ons voo¡al in cultural studies en verwan-
te stromingen wordt voorgeschoteld en die welke we eerder zullen tegenko-
men bij etnologen en antropologen: waar het gaat om het dagelijlse overle-
ven, het zwoegen op het land of in de fab¡iek - kortom, het leven dat tot
diep in de twintigste eeuw de meeste boe¡en en arbeiders hebben geleid en
dat buiten - en evengoed binnen - de weste¡se samenlevingen nog in vele
vormen aanwezig is."

'Wat we kunnen opsteken van met name Thomas en Löfgren is dat cultural
studies, etnologie en antropologie zeer goed zouden kunnen samenwerken,
mits de ee¡ste iets van haar eenzijdigheid zou opgeven en meer aandacht zou
onwikkelen voo¡ de niet-talige, de performatieve dimensies van de cultuur.
Het gaat tenslotte niet om het ene ofhet andere perspectief, ze vullen elkaar
juist aan. Een grotere historische dimensie en mee¡ ruimte voor 'aJledaags'

veldwerk zouden daarbij van dienst kunnen zijn.

" Paul Willis, Common Cubure: Synbolic W'orÞ at Play in ttu Ereryday Cultures of the Yrang
(Boulde¡ 1990); voor verwante pleidooien om de alledaagse cultuu¡ re onderzoeken, zie Susa¡
\\llis, A Priner þr Euerydal LiJà $ond.en 1.991); Toby Miller en Alec McHoú, Popular Cuhure
arul Euerydal LíJè (Lonð,en 1998) .

" Yan Zoonen, Media, p.123-125; Hermam Bausingea 'Media, rechnology and. darly life' , Media,
Cubure and Socie4t 6 (1984), p.343-351; Bausinger wordt als socioloog aangehaald.
I' Mike Fearherstone, Connner Cubure and Pos¡noderniyn (Lonàe¡ 7991) p.67.

" Löfgren, 'The Culr of Creariviry, p.161.

' ld€m, p.163'165
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