
 

6/12/2001 Volkscultuur in Vlaanderen: marketing… Mores 1(2000)1 Pag. 1 
 

Vlaams Centrum voor Volkcultuur | Gallaitstraat 76/2 | B-1030 Brussel | www.vcv.be 
 

 

OVERNAME UIT: 
MORES. TIJDSCHRIFT VOOR VOLKSCULTUUR IN VLAANDEREN, 1 (2000) 1 
 

Volkscultuur in Vlaanderen: 

een goede marketing is het halve werk  
 

Hilde Schoefs 
 
Onderhavige tekst tracht een antwoord te formuleren op de vraag waarom volkscultuur – 
in Vlaanderen bijvoorbeeld – soms moeilijk scoort, of in marketingtermen vertaald: 
verkoopt. Immers hoewel “the commercial use of traditional genres and motifs and the 
commodification of culture are by no means recent developments – it can be 
successfully argued that many traditional activities have always had an economic aspect 
– our present era of rapid social, political, economic and technological change has 
provoked a number of interesting movements to rediscover cultural traditions or redefine 
cultural identity, the growth of cultural and heritage tourism, “trans-ethnic folk 
romanticism” (…), and various official and grassroots conservation and preservationist 
movements.”1 Deze stelling geldt niet enkel voor het Anglo-Amerikaanse publiek naar 
wie de publicatie waaruit geciteerd wordt toe geschreven is, ook in Vlaanderen kan 
volkscultuur zich verheugen in een groeiende populariteit; vertel- en folkfestivals, 
revivals van het (bij voorkeur oude) “volksleven”, tentoonstellingen en lezingen over 
hekserij en populariserend volksculturele publicaties zijn schering en inslag. Hoe komt 
het dan dat studiedagen en congressen waarop de meer wetenschappelijke kant van 
volkscultuur aan bod komt, relatief weinig bezocht worden door mensen die er niet 
noodzakelijk professioneel – overigens een erg beperkte groep – mee bezig zijn? En dat 
de wetenschappelijk beoefening van volkscultuur zo weinig jonge aanhangers trekt? 

Volkscultuur en marketing: een zoektocht naar antwoorden 
Vooraleer te denken over antwoorden, wil ik eerst een paar vragen aan de orde stellen. 
Nu geponeerd is dat volkscultuur best wel populair is bij “jan publiek”, kunnen 
wetenschappers zich daarbij afvragen of en in hoeverre ze daarmee gediend zijn. In zijn 
diepgaand artikel over de locus van de Nederlandse volkskunde, vergelijkt Paul Post de 
volkskunde met een andere wetenschappelijke discipline.2 Als invalshoek hanteert hij 

                                                
1 P. Atkinson Wells, The Marketing of Tradition : A New Approach, in: T. Brewer (red.), Folklore in Use : 
The Marketing of Tradition :  Perspectives on Folklore, Tourism and the Heritage Industry dl. 2 (1994) 1, 
p. 53. 
2 P. Post, Belangstelling vergeleken : een actuele plaatsbepaling van de Nederlandse volkskunde, in: T. 
Dekker [et al.] (red.), Antiquaren, liefhebbers en professoren : Momenten uit de geschiedenis van de 
Nederlandse volkskunde, Volkskundig Bulletin 20 (1994) 3, p. 414-427. 
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een essay3 van de paleontoloog Stephen Jay Gould over hoe je als wetenschapper 
moet of kan omgaan “met een brede, zelfs massale belangstelling voor je onderwerp?”4 
Speel je handig in op de heersende trends, c.q. de dinomanie, en stel je als 
wetenschapper en wetenschappelijk instituut je activiteiten daar haarfijn op af, of 
bewandel je eigen paden? Een belangrijke bemerking die Gould maakt is dat er niet 
meteen sprake is van een causaal verband tussen de wetenschappelijke progressie en 
de toenemende populariteit. “Er is veeleer sprake van een omgekeerde beweging 
waarbij op de achtergrond de commercie de hoofdrol in het dynamische massaculturele 
krachtenveld lijkt te spelen.”5 Op zijn beurt betwijfelt Post of de toenemende populariteit 
van het thema volkscultuur in Nederland inherent zou zijn aan baanbrekende 
ontwikkelingen in het volkskundig onderzoek. “Er zijn immers aanwijzingen dat achter 
volkscultuur andere interesses schuilgaan. Bijvoorbeeld ideologiserende en 
compenserende vertogen over eigen regio, eigen identiteit, eigen aard, volksaard, of ook 
een naarstig zoeken naar houvast in een mooi verleden waarvan men de sporen ziet of 
reconstrueert in bepaalde segmenten van ons cultureel verleden.”6 Onze Vlaamse 
maatschappij, in overeenstemming met die van onze noorderburen, ziet eveneens een 
actieve marketing van volksculturele inhouden en thema’s opmarcheren, maar het is niet 
altijd duidelijk (of maar al te duidelijk) vanuit welke motieven en achtergronden deze 
voortkomt.  
 
De reactie van de wetenschapper op de eerste presuppositie zou een volmondig “neen” 
moeten zijn; volkscultuur is namelijk geen politiek, noch ideologisch propagandamiddel 
en zou ook niet als dusdanig voor de een of andere kar (en (boeren)paard) mogen 
worden gespannen. Hopelijk wijst de toekomst uit dat volkscultuur zich niet langer laat 
misbruiken als middel tot een (heilig?) doel. Wat de tweede stelling betreft, draait het om 
reflecties, visies, beelden, percepties, en net zoals in Plato’s grot zijn die vervormd, een 
schim, een subjectieve weergave van datgene wat objectief is of zou zijn. Het antwoord 
schuilt in de vraag of wetenschappers moeten inspelen op wat de mensen “zien” en 
appreciëren, of zich kritisch beperken tot “the real thing”, ook al weten ze dat slechts een 
enkeling geen genoegen neemt met het replica, maar op zoek gaat naar het 
authentieke. 
 
Het is wellicht zo dat onderzoekers en onderzoekscentra afhankelijk zijn van de 
populariteit van (delen van) hun veld al was het maar om de broodnodige financiële 
bestaansmiddelen binnen te rijven. Het heeft niet alleen geen zin als wetenschapper te 
gaan steigeren telkens de media uitgebreid ingaan op populaire volksculturele 
manifestaties - of wanneer ze besluiten daar zelf aan mee te doen - het is bovendien 
weinig opportuun. Geheel los van het populariteitsvraagstuk staat echter (of: zou moeten 
staan) de modus operandi die een wetenschap(per) zichzelf oplegt. Waarom geen 
onderzoek verrichten naar die items die in bepaalde tijdomstandigheden leven en vanuit 
wetenschappelijk oogpunt interessant zijn. Bijvoorbeeld waarom niet de vraag gesteld 
hoe images ontstaan, functioneren, evolueren? Of: de kansen op en de voorwaarden 
                                                
3 S. J. Gould, Jurassic Park – het echte beest was beter, Vrij Nederland 4 september 1993, p. 34-38; het 
essay verscheen oorspronkelijk in The New York Review of Books. 
4 P. Post, p. 414. 
5 Idem. 
6 Idem, p. 416-417. 



 

6/12/2001 Volkscultuur in Vlaanderen: marketing… Mores 1(2000)1 Pag. 3 
 

Vlaams Centrum voor Volkcultuur | Gallaitstraat 76/2 | B-1030 Brussel | www.vcv.be 
 

 

voor een geslaagd huwelijk tussen volkscultuur en commercie? Ook Frijhoff ziet het zo: 
“Professionele volkskundigen kunnen zich aan zulke nieuwe praktijken ergeren, ze 
ignoreren of ze juist dankbaar gaan analyseren.”7 Maar hij voegt er naar analogie met 
Post de niet onbelangrijke bemerking aan toe: “Hoe dan ook rijst de vraag wat precies 
de verhouding is tussen volkscultuur als object van de volkskunde en volkscultuur als 
element van cultuurbeleid.”8 Dat blijft (nog) een ander verhaal, dat niet in het bestek van 
enkele luttele pagina’s uitgewerkt kan worden.  
 
Bovenstaande visie impliceert niet noodzakelijk dat het paar volkscultuur en marketing 
alleen maar slechte huwelijken zou opleveren zoals Gerard Rooijakkers het wel erg 
pessimistisch afschildert wanneer hij stelt dat: “De culturele en commerciële sector 
spreken niet elkaars taal, het zijn totaal verschillende werelden met vooroordelen over 
en weer. Bedrijven zijn alleen geïnteresseerd in het materiaal van instellingen en 
wetenschappers om ze met veel winst in de markt in te zetten, of (…) de bedrijven 
verkopen de gratis verkregen informatie voor duur geld weer aan de verschaffers 
ervan.”9 De eerder geciteerde stelling van Patricia Atkinson Wells laat een ander verhaal 
horen en lanceert de vraag of cultuur en commercie, ondanks het wederzijdse 
wantrouwen en de vooroordelen over en weer, wel van elkaar losgekoppeld kunnen 
worden. Als je mensen warm wil maken voor je wetenschap, dan is het zaak te zorgen 
voor een dynamisch onderzoekskader en boeiende onderwerpen. Waarom zou deze 
situatie anders zijn voor de studie van de volkscultuur?  
  
Als de volkskunde (of etnologie zo u wil) als wetenschapsdiscipline uiteindelijk tot de 
slotsom komt dat de begrippenparen imago en inhoud onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, kan ze beginnen reflecteren over en investeren in wat in het moderne 
jargon follow-up heet. Het volstaat niet zich aan te passen aan de huidige situatie; er is 
behoefte aan een visie op langere termijn en een open vizier op de fluctuerende 
dynamiek van allerlei krachten in het veld. Ook daar houdt het niet mee op. Een 
boeiende materie vraagt om een bijbehorende verpakking. Die hoeft niet noodzakelijk 
“megatof” of “onwijs gaaf” te zijn, maar mag best vlot, modern, eigentijds, … ogen. 
Wetenschappers mogen onderhand best weten hoe een computer werkt, waarvoor 
internet staat en op welke golven het aangenaam surfen is. Studiedagen zijn niet enkel 
gediend met minder voor de hand liggende invalshoeken, ze efficiënt aan de man/vrouw 
brengen houdt eveneens in te voorzien in een interessante locatie, uitnodigingen die 
eerder vragen oproepen dan beantwoorden en niet in het minst boeiende sprekers die 
weten waarover ze het hebben. 
 
Het moge duidelijk zijn dat dit een warm pleidooi is voor het bewust en adequaat 
hanteren van marketingstrategieën, al was het maar om geïnteresseerden te 
enthousiasmeren voor een bepaald evenement. Om ze over de streep te trekken zou de 
inhoud voldoende moeten zijn. “Serieuze” volkskundigen morren al jaren over de 
                                                
7 W. Th. M. Frijhoff, Volkskunde en cultuurwetenschap : de ups en downs van een dialoog, Amsterdam, 
KNAW, 1997, p. 142. 
8 Idem. 
9 G. Rooijakkers, Het leven van alledag benoemen : Cultureel erfgoed tussen ondernemerschap en nieuwe 
technologie, Boekmancahier 11 (1999) 3, p. 280. 
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verouderde onderwerpen die opgang blijven maken en die het imago van de 
volksculturele sector mee bepalen, maar sommigen onder hen trachten nog steeds met 
archaïsche methoden en technieken nieuwe inhouden te verkopen. Als echter geweten 
is dat een florerende business na verloop van tijd vaak niet voldoende impulsen krijgt om 
zich te heroriënteren en het risico loopt in zelfgenoegzame gezapigheid ten onder te 
gaan, kunnen we daar alleen maar hoop uit putten betreffende de toekomst van de 
volkscultuur.10  
 
Een interessante case study en voorbeeld van hoe het kan, is de beleidsstrategie die 
Sylvie Dhaene cum sui momenteel voert in het volkskundemuseum van Gent. Immers, 
volkskundemusea bieden een forum - als ze tenminste de potentie (middelen) hebben 
als dusdanig te fungeren - waar de volkskunde als wetenschap haar object, methode en 
onderzoeksresultaten kan voorstellen zoals zij dat wil.11 Dat veronderstelt echter dat er 
op dat vlak consensus bestaat; ook dat is een ander verhaal. Dankzij de welwillendheid 
van het Gentse stadsbestuur slaagde Sylvie Dhaene er samen met een groep 
gemotiveerde medewerkers in het afgelopen jaar  een aantal lezingen en maar liefst vijf 
tentoonstellingen12 uit te werken naast de permanente collectie, waaronder het 
verrassende en drukbezochte “Hoge hakken, roze billen” over het varken in allerlei 
aspecten van de volkscultuur, of zoals in de aankondiging te lezen was “van Antonius-
varkentjes tot Pigs in Cyberspace”.13 [FOTO’S]  
 
Zij haakte daarbij handig in op de nood aan gevarieerde, actuele, flitsende informatie 
waar twintigste-eeuwse bezoekers vanuit hun dagelijkse leefwereld de meeste affiniteit 
mee hebben. Interactiviteit is nu eenmaal “the buzz word of the 1990s and the battle 
lines have been drawn in the war to woo the consumer with claims of total participation 

                                                
10 Naar G. Rooijakkers, Postmoderne volkskunde als uitdaging, Oost-Vlaamse Zanten 74 (1999) 1, p. 7. 
11 Kerkhoven schreef bijna een decade geleden: “Een van de wegen waarlangs de resultaten van 
volkskundig onderzoek het publiek bereiken, vormt vanouds het volkskundemuseum”: J. Kerkhoven, 
Volkskunde en museum : Het volkskundemuseum in de Duitstalige landen en zijn belang voor het 
cultuurhistorische museum in Nederland, Volkskundig Bulletin 17 (1991), p. 249. Een interessant artikel in 
de debatvorming rond volkskundige musea en hun functie(s) is verder: A. de Jong, Volkskunde in de open 
lucht : Musealisering en nationalisering van het platteland 1850-1920, in: T. Dekker [et al.] (red.), 
Antiquaren, liefhebbers en professoren : Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde, 
Volkskundig Bulletin 20 (1994) 3, p. 290-308. 
12 “De Ontgrenzing”, de derde editie van de jaarlijkse lezingencyclus draaide in 1999 rond het item 
volkscultuur buiten de Europese grenzen; thematentoonstellingen waren: “Papiertheater” (18/12/98-
02/03/99) “Veel volk aan de plage” (02/05/99-31/08/99), “Hoge Hakken, Roze Billen” (17/07/99-
28/11/99), “Focus op Marokko” (13/08/99-31/08/99) en “Ju! Omtrent het hobbelpaard” (17/12/99-
27/02/00). Bij de derde tentoonstelling verscheen ook de publicatie: Hoge Hakken, Roze Billen : Een 
multidisciplinaire kijk op het varken, Gent, Museum voor Volkskunde, 1999. 
13 Uit de lezing van Patricia Vansummeren, conservator van het volkskundemuseum in Antwerpen, op het 
symposium “De museale relevantie van het dagelijkse leven” blijkt deze factor wel degelijk mee te spelen. 
Zie: P. Vansummeren, De museale relevantie van het dagelijks leven : Symposium volkskundemuseum 
Antwerpen 23 oktober 1997, Volkskunde 100 (1999) 1, p. 101- 107. 
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and experience”14, stelt Josie Petford. Dat dit geen negatieve ontwikkeling hoeft te zijn, 
bewijzen zowel de tentoonstelling in kwestie als de theorievorming erachter: “Both living 
history and multimedia potentially offer a high level of interactivity which add both to their 
entertainment level and their ability to teach. What better way of teaching can there be 
but to slip in important facts while people are looking the other way enjoying 
themselves.”15 De afwisseling van meer publieksgerichte activiteiten met 
tentoonstellingen voor een selecter forum van geïnteresseerden, levert zowel de 
discipline, museum als bezoekers voordeel op. 

Volkscultuur en marketing in Vlaanderen 
Het is aan wetenschappers om bewust en doordacht gebruik te maken van de troeven 
die een gerichte marketing kan bieden, al was het maar om de verpakking aan te 
passen aan de hunkering naar multimediale ervaringen van onze laat twintigste- en  
vroeg eenentwintigste-eeuwse maatschappij. Zij mogen zich echter niet laten uitkopen 
door de verleiding van goedkoop entertainment; een weldenkende schoenmaker haalt 
het ook niet in zijn hoofd zijn leest onbeheerd achter te laten in het gezelschap van een 
voddenman. 
 
In een recente status quaestionis stelt de Nederlandse cultuurwetenschapper Gerard 
Rooijakkers de situatie voor de studie van de volkscultuur in Vlaanderen én Nederland 
sterk gechargeerd voor, maar zijn vertoog heeft wel een punt. 16 Er is inderdaad een 
moment van bezinning nodig – en het zelfreflexieve karakter van een aantal publicaties 
wijst erop dat die tijd is aangebroken - om te weten welke koers we willen varen. Bieden 
we een spreekwoordelijke luxe cruise aan met veel en oppervlakkig entertainment of 
kiezen we ervoor een zeilboot ter beschikking te stellen met een minder voorspelbare 
route en waarbij de deelnemers zelf af en toe flink de handen uit de mouwen moeten 
steken. Ongetwijfeld hebben beide formules hun vast clientèle. Het is te hopen dat in de 
toekomst voldoende gemotiveerde jonge onderzoekers de tweede uitdaging ter hand 
nemen en als serieuze krachten de volkscultuur wetenschappelijk het nieuwe millennium 
helpen doorloodsen. Maar dan moeten ze wel van het aanbod op de hoogte zijn. 
 

                                                
14 J. Petford, Seeing Is Believing : The Role of Living History in Marketing and Local Heritage, in: T. 
Brewer (red.), Folklore in Use : The Marketing of Tradition : Perspectives on Folklore, Tourism and the 
Heritage Industry dl. 2 (1994) 1, p. 14. 
15 Idem, p. 17. 
16 G. Rooijakkers, Postmoderne volkskunde als uitdaging, p. 7. 
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