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Person alia en colofon

MAARTJE BROEKHANS MIRJAM SCHAAP

Rede en rite
Gerard Rooijakkers' avontuurlijke visie op de volkskunde
Na vijf delen van Vosknils Bureau heeft iedere zichzelfrespecterende Nederlander
een mening over de (on)zin van wetenschap in het algemeen en van volkskunde in
het bijzonder. Het beeld dat Voskuil zijn lezers voorschotelt is echter eenzijdig en
'gedateerd, meent volkskundige Gerard Rooijakkers, werkzaam aan het Meertens
Instituut. Volkskundigen van nu kunnen volgens hem een fundamentele bijdrage
leveren aan debatten over actuele problemen. "Voskuil behoort tot een afgesloten
periode in de volkskunde. Mijn collega's en ik gaan alweer een stap verder. Hij
heeft zijn zegje gedaan en nu moeten wij ons verhaal vertellen."

1. J.J. Voskuil, Het Bureau
(Amsterdam, eerste vijf de/en:

1995-1999).

IS

Volkskunde heeft een nare bijsmaak. Door veel mensen
wordt het als een 'foute' wetenschap beschouwd, omdat het
associaties oproept met nationalisme en met name met het
nationaal-socialisme, waarin de volkscultuur wordt gebruikt om de eigen identiteit van een yolk wetenschappelijk te onderbouwen. Ook de uiterst populaire romancydus
Het Bureau van].].VoskuiP heeft bijgedragen aan de negatieve beeldvorming rondom de volkskunde. Voskuil schildert in deze sleutelroman op nauwkeurig wijze het reilen
en zeilen op het Meertens Instituut - het Bureau - waar behalve naar volkscultuur ook onderzoek wordt gedaan naar
naamkunde en dialectologie. Voskuil beschrijft 'zijn' Bureau, waar hij vanaf 1957 werkzaam was als hoofd van de
afdeling volkskunde, als een langzame tredmolen van ambtenaren die soms met (te) grote, soms met minimale overgave overbodig en vooral onzinnig werk verrichten. Voskuil zelf, alias Maarten Koning, treedt op als de anti-held,
die met grote precisie de 'wetenschappelijke' en menselijke
futiliteiten om zich heen registreert.
"Als ik mij voorstel als cultuurhistoricus of antropoloog, wordt dat altijd geaccepteerd. Maar presenteer ik me
als volkskundige, dan kost het me minstens een kwartier,
en vaker nog een half uur om duidelijk te maken dat ik een
serieus yak beoefen," zegt Rooijakkers lachend. Hij ontvangt ons in de Keizerszaal van de voormalige Coca-Colafabriek waarin sinds 1998 het Meertens Instituut is gevestigd. Behalve 'het bureau', waarachter onder meer P.].
Meertens, Voskuil en Rooijakkers zelfhebben gezeten, herinnert niets meer aan de tijd waarin Voskuil de scepter
over het instituut zwaaide. Maar niet aneen het uiterlijk
van het Meertens is drastisch veranderd, ook de volks-

2. G. Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk
Noord-Brabant 1559-1853
(Nijmegen 1994).

kunde zelf is niet meer de saaie en stoffige wetenschap uit
uit Ret Bureau. Rooijakkers is een van de exponenten van
de 'nieuwe volkskunde', waar hij met groot enthousiasme
een vurig verhaal over afsteekt. "Goed onderzoek moet
avontuurlijk zijn; je moet net edn stap voorbij gaan aan wat
technisch mogelijk is."
Na een studie geschiedenis in Nijmegen en volkskunde
in Duitsland, was Rooijakkers van medio 1991 tot eind vorig jaar als wetenschappelijk medewerker aan het Meertens
Instituut verbonden. Hij voltooide daar in 1993 zijn proefschrift over vroegmoderne volkscultuur in Noord-Brabanf
en werkte onder andere aan een onderzoeksproject over
hedendaagse Nederlandse kalenderfeesten. Binnenkort gaat
hij voor een jaar naar Rome, waar hij onderzoek gaat do en
naar de samenhang tussen religie en geweld. Tevens houdt
hij zich bezig met de ontwikkeling van een nieuw type museum in Brabant: Identiteitsfabriek Zuid-Oost.

Folkloristische oplichters
Voskuil heeft met zijn romancyclus Ret Bureau een groot
publiek met het Meertens Instituut en het volkskundig onderzoek kennis Iaten maken. Het interessante aan de roman is volgens Rooijakkers de manier waarop Voskuil een
beeld schetst van de ontwikkeling van het yak. Hij doet dat
echter vanuit zijn persoonlijke visie. Het beeld van de discipline zoals dat in Ret Bureau naar voren komt, is dan ook
geen juiste afspiegeling van de huidige stand van zaken.
Zowel de doelstellingen als de methoden van onderzoek
zijn sinds Voskuils periode drastisch veranderd.
"In de eerste helft van de twintigste eeuw werd volkscultuur beschouwd als een soort organisme, als iets dat
buiten de mensen om bestand. De grondslag van die cultuur zou bij aIle mensen hetzelfde zijn." Het volkskundig
onderzoek uit die tijd was er dan ook op gericht om te registreren hoe de volkscultuur er uitzag en hoe die zich ontwikkelde. Ook Voskuils werk past in die traditie. "Voskuil
beschouwde zijn yak als een soort intellectueel hygienisme.
Hij zag het als zijn taak om aIle foute denkbeelden in de samenleving te ontmaskeren. Zo wilde hij mensen erop wijzen dat midwinterhoornblazen in Oost-Nederland helemaal
geen oude traditie is, dat mensen dat do en uit foute motieyen en dus folkloristische oplichters zijn."
Nog steeds is geldig wat Voskuil heeft onderzocht, aldus
Rooijakkers. "Het is natuurlijk heel belangrijk om te on-
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Gerard Rooijakkers op het bureau van Voskuil (fdoto: Maar1je Broekhans).

,
derzoeken hoe oud dat midwinterhoomblazen is door wie
het werd gedaan en hoe het zich heeft ontwikkel~l.." Rooijakkers is echter wars van de moralistische opvatting dat de
volkscultuur gezuiverd moet worden. "Het interesseert mij
geen bal of een ritueel eeuwenfoud is of dat het tien jaar geleden is uitgevonden. Voor mij is relevant dat mensen het
ervaren als een traditie. lk beschouw zo'n ritueel als een
black box. Ik documenteer natuurlijk wel hoe het zich
voltrekt, maar ik ben met name geinteresseerd in de betekenislagen en de perceptie van het ritueel. Het gaat mij dus
niet meer om dat midwinterhoornblazen, maar om de omgang van mensen met zo'n fenomeen, met tradities, met
eigen en vreemd. Die mensen neem ik helemaal serieus. Als
er iemand midwinterhoom staat te blazen en mij verhalen
ophangt over Kelten en beweert dat het een voorchristelijke traditie is, moet ik wellachen bij mezelf, want ik weet
wel beter. Maar ik ben geinteresseerd in die man. Waarom
heeft hij behoefte aan dat verhaal om zijn gedrag te legitimeren? Deze benadering verschilt fundamenteel van de opvatting die Voskuil aanhing en in zijn roman ook nadrukkelijk naar voren brengt."
Ook wat betreft methodische aanpak verschilt Rooijakkers van mening met Voskuil. Terwijl Voskuil in het voetspoor trad van de Franse mentaliteitshistorici en zijn toevlucht nam tot de geschiedwetenschap, benadrukt Rooijakkers het belang van hedendaags veldwerk in het volkskundig onderzoek. "Voskuil vluchtte in het verleden. Hij
maakte atlaskaarten op basis van vragenlijsten. Het idee
was: we tekenen een kaart van cultuurverschijnselen en op
basis van het verspreidingspatroon gaan we reconstrueren
hoe een bepaald verschijnsel zich heeft ontwikkeld. Het is
natuurlijk erg gevaarlijk om aan de hand van een momentopname een historisch verhaal te reconstrueren. Voskuil
kwam in het veld dan ook allerlei materiaal tegen dat hij
nid kon duiden. Daar had hij zo'n onvrede mee dat hij systematisch ging uitzoeken hoe dingen ontstaan waren. Hij
wilde een serie momentopnames naast elkaar zetten. Daarvoor was historisch onderzoek nodig." Tot beginjaren negentig was het onderzoek dat aan het Meertens Instituut
verricht werd dan ook sterk historisch van karakter. "Nog
steeds vindt Voskuil dat de taak van de volkskunde vooral
in dat historische werk ligt. In de hedendaagse volkscultuur zou je onwillekeurig een soort actor worden. Om te
kunnen ontmaskeren moet je je volgens hem juist niet
mengen in een cultuur, maar langs de zijlijn blijven staan."

fIIustratie: 'Het Bureau', icoon
van het Meertens Instituut
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fIIustratie: verspreidingskaart uit de tijd van Voskuil

Rooijakkers ziet volkskunde als een platform, waar je
vanuit verschillende disciplines naar hetzelfde object kunt
kijken. "Met de typische gespitstheid die ik heb gekregen
door mijn historisch onderzoek kan ik tijdens het veldwerk
voor nieuwe projecten allerlei vragen aan mensen stellen
die ik aan mijn historisch materiaal ook heb gesteld, maar
waar ik nooit antwoord op kreeg. Niet dat de mensen die ik
nu interview rechtstreeks antwoord op mijn vraag geven,
maar uit hun manier van vertellen en uit de non-verbale uitingen kan ik veel te weten komen over de betekenislagen
van het ritueel. Ik ben er dus op tegen om bij wijze van territoriumdrift de volkskunde af te palen, maar wil haar open
en interdisciplinair houden. Dat kan wat mij betreft op een
heel eclectische manier: zowel hedendaags als historisch,
zowel antropologisch als sociologisch."
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!'
werk dat wij hier doen zo te positioneren. Bovendien heeft
elk yak ook behoefte aan een soort mythologie. Dat is nu
juist het ironische bij Voskuil: hij is voortdurend aan het
ontmythologiseren, maar ondertussen schept hij met zijn
roman zelf een mythisch beeld. Waar hij zelf altijd tegen
ageert,gebeurt nu onwillekeurig rondom het boek. Iedereen leest en interpreteert het op zijn eigen manier, ook al
is Voskuil ervan overtuigd dat veel mens en het op de 'verkeerde' manier lezen. Hij wordt een cultfiguur en Ret Bureau een hype; hij heeft de beeldvorming helemaal niet
meer in de hand."

Zoemende bijenkorf
Rooijakkers vindt het niet zo'n probleem dat Voskuil de
oude volkskundigen wel erg kkrikaturaal aftekent, "alsof
het allemaal een stelletje fascistische mafkezen waren die
zich alleen maar met zinloze zaken bezighielden", en dat
hij vervolgens zichzelf de grootste lof toezwaait waar het
vemieuwingen binnen het volkskundig onderzoek betreft.
Een meer fundamentele kanttekening bij de roman vindt
hij dat mensen nu denken dat het beeld dat Voskuil in de
latere delen van de nieuwe volkskunde uiteenzet, de huidige visie van het yak is. "Daar ligt onze taak. Voskuil heeft
zijn verhaal gedaan, dat heeft hij op een fantastische literaire manier gedaan - ik ben een grote fan van Ret Bureau _
maar aan ons nu de taak om ons verhaal te vertellen."
Het Meertens Instituut profileert zich dan ook steeds
meer als een open onderzoeksbedrijf. Deze herbezinning
op de functie van het instituut is niet het gevolg geweest
van het verschijnen van Ret Bureau, maar de roman heeft
de ontwikkeling wel in een stroomversnelling gebracht.
"Als instituut waren we eigenlijk een van de erfenissen van
de periode Voskuil", legt Rooijakkers uit. "We waren heel
erg naar binnen gekeerd; het was een gesloten bolwerk
waar je nauwelijks binnenkwam. In de roman kun je lezen
ho~e ~,nd~rzoekers van buiten als een bedreiging werden geZlen. DIe sfeer hebben Rooijakkers en zijn jongere collega's van meet af aan als verwerpelijk beschouwd. Hij benadrukt het belang van interactie met het academisch leven
met de universiteit en haar studenten. "We moeten als h~t
ware de deuren wijd open zetten en mensen interesseren
voor het materiaal dat we in huis hebben en voor het soort
onderzoek dat we hier doen." In de woorden van de nieuwe directeur van het Meertens Instituut, Hans Bennis, moet
het instituut een 'zoemende bijenkorf worden, waar iedereen in en uit kan vliegen en inspiratie kan vinden voor onderzoek naar de dagelijkse cultuur in Nederland. "Dat
Voskuil het onderzoek zo heeft afgeschermd en zo'n wereldvreemde situatie heeft gecreeerd- uit angst, of uit een
vorm van zelfbehoud - heeft het yak geen goed gedaan. Met
a~l~ respect :roor de inhoudelijke kant van zijn werk, zijn
VlSle .0P. het ~l!st~tuut is funest geweest."
UItemdehJk IS Rooijakkers van mening dat de roman
een rijke zet is geweest voor het Meertens. "Het had ons
miljoenen gekost om de naam van het instituut en het
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3. G. Rooijakkers, "Ten geleide.
De stoffering van het dagelijks
leven' in: G. Rooijakkers (ed.),
Mensen en dingen.
Betekenissen van materiele
cultuur. Volkskundig bulletin 19

(1993).

4. Cor van der Heijden en
Gerard Rooijakkers, Kempische
boeren en Vlaamse vissers.
Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en
Joseph Gindra (Eindhoven 1993)
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Diversiteit is tekenend voor Rooijakkers' manier van werken. Hij combineert niet aIleen technieken uit verschillende disciplines, ook de invalshoeken van waaruit hij de cultuur van het dagelijks leven belicht varieren. Opvallend is
de prominente plaats die materide cultuur en beeldmateriaal in zijn oeuvre innemen.
In het modeme etnologische onderzoek naar materiele
cultuur gaat de belangstelling uit naar de rol en betekenis
van het object in het gedrag van mensen. 3 "De stoffelijke
aspecten van ons bestaan zijn heel bepalend voor onze manier van denken en doen. Objecten als kleding, werktuigen
en huisraad vormen dus sleutels om inzicht te krijgen in de
belevingswereld van mensen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
informatie leveren over de manieren waarop mensen zich
ten opzichte van elkaar markeren, of zich juist aansluiten
bij bepaalde groepen."
Rooijakkers is van mening dat de scheiding tussen geestelijke en materide cultuur die in wetenschappelijk onderzoek vaak aangebracht wordt, eigenlijk een funeste tweedeling is. "Je kunt nooit onderzoek doen naar aIleen maar
spullekes, want je komt automatisch ook terecht bij verhalen, gebaren en rituelen. Materide cultuur is voor mij dan
ook alleen maar een bepaalde focus."
In het boek Kempische boeren en Vlaamse vissers 4 zoomen Rooijakkers en Cor van der Heijden via fotomateriaal
in op volkscultuur. Deze bron vergt een specifieke aanpaK.
"Foto's worden vaak puur op hun beeldinhoud bekeken. Je
moet echter de cultuurdiagnose van de maker in de gaten
houden. Hoe heeft hij een selectie uit de werkelijkheid genomen en volgens welke voorkeuren heeft hij die vervolgens vastgelegd? Ook het gebruikstraject van de foto is zeer

belangrijk. Een foto kan in de context waarin hij gebruikt
wordt allerlei verschillende betekenissen krijgen."
De foto's voor het boek, gevonden in een oude schoenendoos, waren tussen 1883 en l885 gemaakt door een
kunstenaar in het donkere zuiden en verbeeldden het boerenleven. "Wij hebben de werkelijkheid op de foto's geconfronteerd met archivalische gegevens. Uit boedelinventarissen bleek dat in bijna 90 % van de huishoudens in die tijd
kachels aanwezig waren, terwijl je op alle foto's openhaardvuren ziet. Deze kunstenaar wilde blijkbaar een beeld
schetsen van de ongerepte volkscultuur en fotografeerde
slechts de 10 % van de samenleving die nog bij een openhaardvuur zat. En zelfs nadat je zo'n boek hebt geschreven,
nemen historici diezelfde foto's in serieuze wetenschappelijke publicaties op face value als ze een plaatje nodig hebben van een Brabants interieur. Daar word ik wel eens
moedeloos van."

Charivari in Urk

5. De charivari is een rituele
sanctie gericht tegen deviant gedrag en a/s zodanig een
instrument tot sociale controle
van een gemeenschap. Zie
bijvoorbeeld: Gerard
Rooijakkers, 'Ten geleide.
Charivaresk gedrag a/s
maatschappelijk ritueel' in:
Volkskundig Bulletin 15 (1989)

253-266.
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Rooijakkers veelzijdige brongebruik duidt op een probleemgerichte aanpak. "Ik ben niet ge'interesseerd in een
bron op zich, maar hanteer een meer sOciaal-wetenschappelijke aanpak; als ik een spannende vraagstelling heb, ga
ik daar mijn bronnen op selecteren." Probleemstellingen
zijn volgens Rooijakkers des te avontuurlijker wanneer ze
door de actualiteit ingegeven worden. Bovendien deinst hij
er niet voor terug links te leggen tussen historisch onderzoek en actuele gebeurtenissen in de samenleving.
Zo kan zijn onderzoek naar charivari's5 de recente gebeurtenissen in Urk in een nieuw daglicht plaatsen. In januari veroorzaakte een groep jongeren veel opschudding.
Zij achtten de straf die een pedofiel wegens seksueel misbruik had gekregen, te laag en brachten daarom schade toe
aan zijn woning. Volgens Rooijakkers vertoont het Urkse
geval parallellen met de charivari's uit de middeleeuwen en
de vroeg-moderne tijd. "Bij zo'n volksgericht in Urk wordt
kennelijk nog een heel ritueel repertoire gehanteerd. Veel
volksgerichten hebben te maken met moraal en seksualiteit. Dat is in Urk ook het geval. Vaak spelen, net als in
Urk, de ongehuwde jongeren een grote rol. Die rituele
strafexpedities voltrekken zich op bepaalde tijdstippen en
zijn vaak verbonden met een opgetogen, hilarische sfeer. In
Urk is de gebeurtenis ingebed in het uitgaansleven. Verder
is er altijd sprake van instemming bij bepaalde groepen in
de samenleving. De lokale gemeenschap van Urk is het bij-

I/Iustratie: pasgetrouwde vrouw
stelt de ketelmuziek van de vrijgezellen uit het dorp niet op prijs
(vijftiende eeuwse houtsnede).
Het ritueel van de charivari vond
vaak plaats naar aanleiding van
een huwelijk. Hertrouwen of het
trouwen van een oude weduwnaar en een jonge vrouw, werd
vaak a/s nadelig voor de huwelijksmarkt gezien.

voorbeeld helemaal eens met wat de jongeren doen."
In zijn historisch onderzoek besteedt Rooijakkers veel
aandacht aan tussenpersonen; personen die als intermediar
tussen verschillende culturen optreden. "Interessant is in
dit geval de positie van de Urkse burgemeester. Hij heeft in
eerste instantie de strafexpeditie goedgekeurd en is het er
in zijn hart denk ik wel mee eens dat de lokale bevolk~n~
eens eventjes de normen en zeden markeert zoals ze ~le m
Urk graag zien. Anderzijds kan hij als vertegenwoordlger
van de overheid niet toestaan dat er inbreuk wordt gemaakt op het machtsmonopolie van de staat. Ook al is .h~t
een 'verdiend lesje', het blijft een verboden vorm van elgenrichting."
"Dit loyaliteitsconflict van de burgemeester illustreert
dat mensen deel uitmaken van verschillende culturele circuits, zoals familie, buurt, school, werk, religie en ga zo
maar door. Ons gedragsrepertoire bevat elementen uit al
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Illustratie: 'code switching', het
model van de culturele roos.

RO~,ij~~kers

Het eergevoel speelt volgens
een.cruciale
rol in gevallen van zmloos geweld. BIJ volksgenchten"
maar ook bij al die conflicten in het uitgaansleven, voelen
groepen zich in hun eer aangetast. Neem het geval Tjoelker. Iemand maakt op het verkeerde moment op de verkeerde plaats de verkeerde opmerking. Er is een groep die
gedronken heeft en iets vernielt. Op het moment dat iemand die jongeren terecht wijst, worden ze als het ware betutteld en in hun eer aangetast. Wat voIgt is een niet goed
te praten reactie." Rooijakkers acht het dan ook van groot
belang om etnologisch onderzoek te doen naar het eerbegrip in verschillende groepsculturen. "In bepaalde groepsculturen, ook binnen Nederland, is het eergevoel sterker
dan bij andere groepen. Als we weten wat voor soort situatie er was, wat er gezegd is en hoe het beleefd is, kunnen
we het geweld vanuit de cultuur van de betreffende groep
begrijpen. Dan pas krijg je een sleutel tot het functioneren
van dat geweld."

die verschillende groepsculturen en wij kiezen constant
welke gedragscodes we gebruiken in bepaalde situaties. Ik
noem dat code switching." Rooijakkers beaamt in dit opzicht lijnrecht tegenover Voskuil te staan. "Mensen zijn
volgens Voskuil in wezen onieranderlijk en zitten ingemetseld in een sociale verhouding. Dat is la condition humaine.
Ik vind keuzemogelijkheid, code switching, juist eigen aan
de mens."
Door zich te richten op individuen probeert Rooijakkers
inzicht te krijgen in het functioneren van de verschillende
groepsculturen. "Als je groepen bestudeert, reduceer je
mensen snel tot de groepscultuur waartoe ze behoren.
Daarentegen kan onderzoek naar een individu, een waterdruppel, toegang verschaffen tot de rest van de samenleving, tot de rest van de zee. Daarom vind ik het fascinerend
om de keuzes van exemplarische individuen te bekijken.
Wat doet die burgemeester van Urk. Legt hij zijn loyaliteit
bij de Urkers ofbij de overheid?"

Zinloos geweld
"De 'charivari' in Urk is een vorm van geweld in de marge
tussen criminaliteit en morele instemming." Volgens Rooijakkers worden dit soort grijze gebieden in het cultuurhistorisch onderzoek ten onrechte vaak genegeerd. In plaats
van slechts te kijken naar de mooie kanten van volkscultuur, zoals klederdrachten en prachtige boerderijen, zou er
meer aandacht moeten komen voor the dark side offolklore,
de blinde vlekken in onze definitie van cultuur, zoals geweld. Cultuurwetenschappers zouden verheldering kunnen
aanbrengen in de discussie in Nederland rondom zinloos
geweld. Deelname aan het debat is echter een ondankbare
taak. "Je zit in de hoek van het cultuurrelativisme en dat is
juist een geluid dat mensen niet willen horen."
"Wij beschouwen geweld als iets irrationeels. Het wordt
echter vaak, bijvoorbeeld in Urk, op een heel rationele manier toegepast met een duidelijk maatschappelijk doel voor
ogen. Geweld is dan ook in veel gevallen zinvol. Daar reken ik niet de gevallen toe waarin drugs, dronkenschap of
psychische ontoerekeningsvatbaarheid aan de orde zijn.
Het enige geweld dat wij in onze samenleving toestaan, is
het geweld dat door politie en leger wordt uitgeoefend. Een
groot deel van het geweld dat daarbuiten wordt toegepast is
echter ook zinvol, in ieder geval voor de dader. In feite zijn
er alleen zinloze slachtoffers."
24

lIIustratie: vroegste afbeelding van charivari afkomstig uit de Roman de Fauvel
(begin veertiende eeuw). Met hels kabaal wordt Fauvel duidelijk gemaakt dat
zijn huwelijk volgens de normen van de gemeenschap ongeoorloofd IS.
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um in Veldhoven. Vanuit die functie is hij, samen met een
aantal collega's, momenteel bezig met het opzetten van een
'culturele infrastructuur' in de Brabantse Kempen: Identiteitsfabriek Zuid-Oost. De Identiteitsfabriek wil de gelaagdheid van identiteiten in een regio laten zien, en met name
hoe mens en daar in de loop der tijd al naar gelang hun eigen groepscultuur mee zijn omgegaan, met andere
woorden de culturele biografie van de regio.
De opzet van de Identiteitsfabriek is voortgekomen uit
de wens het 'museale paradigma' te doorbreken. "Als het
gaat over cultuur denken wij al gauw aan een museum; een
gebouw waar spulletjes ten toon staan en waar een verhaal
verteld wordt. Eigenlijk is een museum een autoritaire instelling waar spullen uit de werkelijkheid gehaald worden:
de conservator bepaalt welk object een lichtspotje krijgt,
welke tekst erbij komt te hangen, kortom, welk verhaal
daar verteld wordt. Mensen schikken zich daarnaar. Bovendien zetten veel mensen nooit een voet over de drempel
van een museum. Ik denk zelf dat musea, ook al zijn ze
waardevol en zullen ze altijd blijven bestaan, als instelling
meer verleden dan toekomst hebben."
Volgens Rooijakkers moeten er andere vormen te vinden zijn om mensen reflecties en standpunten aan te bieden met betrekking tot onze cultuur. Musea moeten geen
grafkelders zijn waar de mummies bij wijze van een in memoriam worden bewaard, maar moeten werkplaatsen pro
memorie zijn.
Dat laatste beoogt de Identiteitsfabriek te zijn. De vraag
van de bezoeker, en dan met name de lokale bezoeker,
staat centraal. "Het moet niet over de hoofden van de mensen heen gaan, ze moe ten juist actief kunnen deelnemen.
Een belangrijk middel hiertoe vormt de aandacht voor hedendaagse gebeurtenissen en ervaringen, zoals bijvoorbeeld
het vertrek van Philips uit de regio en de varkenspest.
Daarnaast zal er een onderzoeksproject worden opgestart
waarbij allerlei verschillende egodocumenten uit de twintigste eeuw zullen worden verzameld. Op die manier wordt
getracht de mensen uit de streek zelf aan het woord te laten. "We willen dus geen spullen verzamelen, maar de ver~
halen die bij die objecten horen, de context die nooit gedocumenteerd is. Dit zijn authentieke verhalen die meer dan
een waarheid laten zien, waarin mensen zich bovendien
kunnen herkennen, waar ze trots op kunnen zijn of waar
ze juist afstand van kunnen nemen."
De Identiteitsfabriek zal bestaan uit een netwerk van

"Het is bijna not done om geweld op deze manier te relativeren. Veel mensen zien dat als goedpraten. Toch moeten
cultuurwetenschappers proberen los te komen van hun afschuw van geweld en het onder ,ogen zien als deel van ons
menselijk gedrag. Ons dagelijks leven is immers doortrokken van geweld. Ga maar eens na hoeveel geweld er wordt
toegepast in gesublimeerde, symbolische vorm in het bedrijfsleven of op wetenschappelijke instituten: lees Voskuil."
Als volkskundige werd Rooijakkers kort geleden uitgenodigd om mee te praten in een televisieprogramma over
zinloos geweld. "Dat was prachtig. Ik zat tussen een voetbalscheidsrechter en een automobilist in en moest daar de
cultuurrelativistische noot geven. De scheidsrechter had
meegemaakt dat jochies van twaalf jaar uit verschillende
buurten tijdens een voetbalwedstrijd met elkaar op de vuist
gingen. Ik zei to en dat een sportwedstrijd in feite een vorm
is van gesublimeerd geweld. Die man wilde absoluut niet
inzien dat zijn geliefde sport ook als instrument gehanteerd
kan worden om vorm te geven aan rivaliteit."
"Die automobilist was nog veel mooier. Toen hij op een
dag door iemand gesneden werd, was hij zo boos dat hij
zijn middelvinger opstak. Even later stonden ze naast elkaar voor het rode stoplicht. De man die hem gesneden
had, stapte uit de auto. De man die het handgebaar had gemaakt draaide nog netjes zijn portierraampje open en kreeg
een klap recht voor zijn kanis. Ik zei to en dat die meneer
de impact van zijn gebaar had onderschat. Voor hem is het
maar een gebaar, maar degene die hem heeft gesneden, ook
al was hij strikt genomen fout, heeft het als dermate beledigend en onterend ervaren dat hij het wilde compenseren.
Ik praat dat geweld niet goed, maar het is nou typisch geen
voorbeeld van zinloos geweld. Kortom, er is vaak sprake
van een enorme miscommunicatie tussen de gedragsrepertoires van verschillende groepen. Geweld is immers toch
een vorm van communicatie, hoe beroerd het ook klinkt."

De Identiteitsfabriek
Behalve zijn grote enthousiasme waar het avontuurlijk onderzoek betreft, kenmerkt Rooijakkers' onderzoek zich
door zijn voorliefde voor zijn geboortestreek Brabant. Die
fascinatie uit zich niet alleen in zijn wetenschappelijke
werk. Behalve als onderzoeker is Rooijakkers een dag in de
week werkzaam als conservator bij een klein streekmuse-
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kleine musea, monumenten, archeologische sites, landschappen en dergelijke. Op verschillende plekken in de regio zullen terminals komen te staan waarop mensen kunnen invoeren met hoeveel personen ze zijn, over welk vervoermiddel ze beschikken, hoeveel tijd ze willen besteden
en in weik thema, of 'metafoor', ze geinteresseerd zijn. Aan
de hand van deze gegevens krijgt de bezoeker een uitdraai
van een speciaal voor hem uitgestippelde route. Een diverse route, waarbij musea niet per se de hoofdmoot vormen.
"Een thema als helden en idolen brengt je bijvoorbeeld zowel in een kerk als in een voetbalstadion. Kies je voor lichamelijkheid, dan kom je op plekken uit die iets te maken
hebben met prostitutie of hygiene, maar ook met reliekenverering. In de Identiteitsfabriek kun je een fantastische
culturele ervaring hebben, zonder dat je een museum van
binnen ziet."
De reacties op het plan zijn goed, maar afwachtend. "De
Identiteitsfabriek is een groot avontuur, en ook als het niet
lukt is het een waardevol experiment geweest," besluit
Rooijakkers.
Rooijakkers houdt zich in zijn wetenschappelijke werk bezig met de manier waarop individuen binnen hun gedragsrepertoire omgaan met verschillende identiteiten, en ook in
zijn museumwerk wil hij dat tot uitdrukking brengen. "En
dat heb ik ook altijd zo interessant gevonden in de volkskunde; de breedte van het yak, varierend van religieuze
volkscultuur tot aan geweld en van materiele cultuur tot en
met verhalen. Ik vind het helemaal geen kunst om in een
onderwerp gespecialiseerd te zijn. Voor mij is het juist een
uitdaging om verschillende specialisaties te combineren en
toch samenhang te ontdekken. Datzelfde ideaal, dat avontuur, kan ik in die fabriek kwijt. Het is een manier van kijken. Ais je tijdens je onderzoek fundamentele dingen hebt
gezien, kun je de werkelijkheid nooit meer zien zoals die
tevoren was. Voor wie die habitus eenmaal heeft, is de wereld defintief veranderd. Dat hebben jullie toch ook?"
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