
 

6/12/2001 Afscheid van het volksleven. Mores 1(2000)4 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) 4 
 

Bouwstenen 3  

Afscheid van het volksleven: een stevige 
synthese 

DE VB’ERS NEMEN AFSCHEID OM TE BLIJVEN 
 
 

       Marc Jacobs 
 
 

Ton DEKKER, Herman ROODENBURG en Gerard ROOIJAKKERS (red.), 
Volkscultuur :  Een inleiding in de Nederlandse etnologie, Nijmegen, SUN, 2000, 
p., ISBN  

 
 

“Anders gezegd, de huidige etnologie richt zich op de bestudering van breed 
gedragen cultuurverschijnselen in hun historische, sociale en geografische 
dimensies, waarbij ze deze dimensies opvat als dynamische, groepsgebonden 
processen van betekenisgeving en toe-eigening.”i 

 
“Zagen de traditionele volkskundigen de volkscultuur als een haast 
onveranderlijke essentie buiten de handelende mens om, in het huidige 
onderzoek worden talrijke begrippen (zoals volkscultuur, traditie, erfgoed, 
authenticiteit en identiteit) als evenzovele symbolische constructies opgevat en 
wordt vanuit dit uitgangspunt de cultuur van het dagelijks leven onderzocht.”ii 

Een steunmuur 
Een bouwsteen zou ik het niet noemen: eerder een hele steunmuur. Deze bundel is 
tegelijkertijd een mijlpaal, een afsluiting, een nieuw begin en natuurlijk een handleiding 
voor studenten en anderen die de volkskunde en volkscultuur ontdekken.  Op deze 
basis kunnen we in de Nederlanden discussiëren: het is momenteel het enige handboek 
over de studie van volkscultuur in het Nederlands(e) (taalgebied) dat up-to-date is.  
Natuurlijk staat niet alles in dit boek. Vele onderwerpen, personen en thema’s werden 
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onderbelicht of genegeerd maar dat maakt weinig uit. In de beperking toont zich (het 
assortiment in de werkwinkel van) de meester, in dit geval de afdeling 
volkskunde/etnologie van het Meertens Instituut. Het is geen encyclopedie maar een 
historiografisch en institutioneel verankerde methodologische inleiding tot een 
vakgebied. Pogingen wagen om het hele “volksleven” netjes in kaart te brengen zou 
sowieso haaks staan op de missie van het project. Voor vakspecialisten die de literatuur 
op de voet volgen staat er weinig echt nieuws in, maar de belangrijkste oude en heel 
recente inzichten komen wel aan bod: het is dan ook een inleidend boek. Af en toe vindt 
men sprankeltjes van nieuw en verrassend onderzoek. Best leuke eye-openers zijn 
bijvoorbeeld de pagina’s over de “doe-het-zelvers” en de reclamecampagnes van 
Gamma.iii Interessant zijn verder ook de opmerkingen over de praktische oplossingen en 
problemen bij het verzamelen van contextinformatie en het gevaar van vertroebeling van 
lokale verzamelingen in de voorbije jaren. G. Rooijakkers vestigt op verrassende wijze 
de aandacht op de rol van antiekhandelaars.iv Terecht roept hij ook op onderzoek te 
verrichten over “verzamelen” en het circuit van verzamelaars als onderwerp en bron. 
Mooi is bijvoorbeeld dat Louis Grijp in zijn bespreking van interactiepatronen rond het 
groepslied ook aandacht heeft voor fenomenen als karaoke.v Kortom, deze 
onderzoekers (dit geldt ook voor Venbrux, Meder en de anderen) kijken met een open 
en geïnteresseerde blik naar wat er beweegt in de eigen tijd.  
De hoofdtitel evenals de beginzin waarin wordt gesteld dat het schijnbaar triviale van 
onze dagelijkse cultuur het onderwerp van het boek is, kan mensen op het verkeerde 
been zetten. Dit is echter in de eerste plaats een boek over invalshoeken, over 
onderzoekers en hun  blikken. In het register speurt men bijvoorbeeld tevergeefs naar 
samenstellingen met het woord oranje. Die komen maar mondjesmaat in de bundel 
voor.vi Toegegeven, oranje is wel de kleur die de letters van het woord volkscultuur 
meekregen naast het wapenschild van een “rode molen op een veld van blauw” op de 
kaft. Referenties aan de fiets, aan klompen of aan gezelligheid ontbreken eveneens in 
het register. Het is geen systematische doorlichting van “Dutch rituals” of “living history” 
in “the Netherlands”; neen, dit boek gaat over etnologie.  
Nederlandse etnologie? Dit is een “school” binnen (of na) de volkskunde die (na) bijna 
drie decennia krachtig bevestigd heeft dat er afscheid werd genomen van het 
volksleven: klaar om definitief uit de schaduwen van het verleden te treden.vii In diverse 
bijdragen wordt gewezen op de belangrijke rol die de Tübingers met hun open kritiek op 
een aantal vooronderstellingen en functies van volkskunde gespeeld hebben. Ook de in 
Duitsland ophefmakende doorlichting en kritische reflectie over volkskunde en 
soortgelijke wetenschappen tijdens en net voor de Tweede Wereldoorlog kende in 
Nederland (én in Vlaanderen) navolging, zoals uit uitstekende passages in de bijdrage 
van Ton Dekker af te leiden valt. Er wordt in dit boek uit de voor Nederland “nice 
nineties” vol hoogconjunctuur en broodjes met tevredenheid, zichtbaar en collectief 
opgelucht uitgeademd omdat in Nederland zonder gevaar voor extremistische 
recuperatie de wetenschappelijk belangstelling voor volkscultuur kan worden ontwikkeld. 
 

Afsluitende synthese van een kwart eeuw Volkskundig Bulletin 
En voor de Vlamingen la même chose? In Vlaanderen is er momenteel geen brede en 
substantiële inleiding in boekvorm tot de canon van de volkskunde beschikbaar. Het 
ondertussen al een halve eeuw geleden gepubliceerde, in zijn tijd verdienstelijke maar 
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ondertussen al lang gedateerde werk van K.C. Peeters,  Eigen Aard, kan daar in de 21e 
eeuw nog moeilijk voor door gaan. Aangezien een Vlaamse tegenhanger niet 
onmiddellijk ter beschikking is, is dit boek ook voor Belgische geïnteresseerden de 
nieuwe referentiebasis.  Dat het menu wordt opgediend onder de vlag “Nederlandse 
etnologie” hoeft geen hinderpaal te zijn om dit boek in België ernstig te nemen en het te 
adopteren in het bescheiden rijtje van standaardwerken. In verschillende media en 
kringen zal er de volgende maanden de nodige aandacht aan besteed worden. Het 
tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen met als hoofdtitel Oost-Vlaamse Zanten 
bereidt bijvoorbeeld een stevig discussiedossier voor dat in het voorjaar van 2001 zal 
verschijnen.  
Volkskunde is een wetenschap die in de Lage Landen van oudsher vooral in tijdschriften 
bedreven wordt. Verschillende illustraties in de bundel komen lezers van het 
Volkskundig Bulletin bekend voor. Het traceren van de verwijzingen in de voetnoten 
waarin het tijdschrift Volkskundig Bulletin wordt vermeld, laat er geen twijfel over 
bestaan. Dit boek is in hoge mate een afrondende synthese van waar dit tijdschrift voor 
stond of poogde te staan.  Jammer vind ik dat in dit open boek nog niet helemaal kon 
worden ontsnapt aan een aantal patronen en handelingsmarges van officiële 
representatie-arbeid zoals die de voorbije decennia gemaakt werd: de officiële 
gecanoniseerde historiografie van de volkskunde in de Nederlanden. Zo zou men 
bijvoorbeeld de indruk kunnen krijgen dat er in Vlaanderen buiten de netwerken rond het 
tijdschrift Volkskunde – dat kan bogen op een rijk verleden, dat zeker – niets gebeurd is 
of gebeurt. Dit is deels verklaarbaar vanuit historische redenen (institutionele 
betrokkenheid bijvoorbeeld), maar – als er verder interesse en nood is aan officiële 
representaties van het vak zoals dat zich na de jaren 1990 in Vlaanderen en Nederland 
ontwikkeld – niet houdbaar. Het Vlaamse luik lijkt welhaast op te houden na het midden 
van de jaren ’70 (toen het binnen Volkskunde tot een breuk kwam tussen Vlamingen en 
Nederlanders), op de vreugdevolle blijken van toenadering (tot het tijdschrift Volkskunde 
wel te verstaan) in de jaren ’90 na. Het is nog te vroeg om een bevredigende en voor 
allerlei spelers en groepen nuttige geschiedenis te maken. Die wordt, zo meen ik, zowel 
in Vlaanderen als in Nederland in de praktijk wel, doch misschien toch best niet, door de 
protagonisten en betrokken partijen geschreven. Een reflexieve slag eroverheen, (wie, 
hoe of wat wordt vermeld, wie of wat niet), is in dat historiografische luik misschien ook 
aangewezen.  
Hier ligt een handboek. Er zijn enkele handboeken aan vooraf gegaan en de editors 
vullen zelf hun genealogie in in het woord vooraf. Zij zien als voorlopers respectievelijk 
Nederlandsche volkskunde (1915-1917) van J. Schrijnen, Volk van Nederland (1937) en 
Wetenschap der volkskunde (1941) van Jan de Vries, “Levend volksleven” (een 
veelzeggende verdubbeling: ze bedoelen wellicht Neerlands volksleven) van S. J. van 
der Molen en ten slotte het nieuwe boek waar opnieuw het wetenschappelijke benadrukt 
wordt. Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat nu een boek met “volksleven” in de titel zou 
kunnen volgen.  
 

“Samenvattend kunnen we stellen dat de drie inleidingen een zekere 
spanningsboog laten zien : er is een ontwikkeling van de aandacht voor 
continuïteit naar die voor culturele dynamiek en ten slotte voor het heden (…) nu 
een nieuwe, geheel anders georiënteerde inleiding. Vooral onder invloed van de 
Duitse vakbeoefening sinds de jaren zestig heeft zich ook in de Nederlandse 
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volkskunde als reactie op de oude continuïteitspremisse een duidelijke 
‘historisering’ en ‘sociologisering’ voltrokken.”viii  

 
Volkscultuur wordt teruggeplaatst en benaderd in de (met) historische (bronnen 
documenteerbare) werkelijkheid.  Dankzij de aandacht voor antropologische theorieën 
kwam er een bijzondere focus op processen van betekenis- en zingeving bij. 
Sociologisering, historisering en aandacht voor symbolische dimensies: de kern van de 
volkskunde die (Nederlandse) etnologie genoemd wordt. 

Beerta 
Het accent ligt soms sterk op het Meertens Instituut. Stuk voor stuk toponderzoekers dat 
zeker, topproducten ook (p. 60-61), maar niet de enige spelers op het veld. Als men 
verder kijkt dan de nomenclatura, vallen ook hier enkele bruikbare institutionele lessen 
uit te distilleren: de werking van een platform en het opteren voor het stimuleren van 
medewerkers om te promoveren. 
In zekere zin is dit boek erg contextgebonden (maar daar is niets mis mee): het is een 
prestatie van een wetenschappelijk instituut.  Het feit dat het geproduceerd is in het 
Meertens Instituut  in de late jaren 1990 valt uit diverse zaken af te leiden. Zo vind ik de 
subtiele doch veelzeggende aanhalingstekens rond de titel ‘Overinvestering in het 
verleden’ bijzonder geslaagd.  De eerste voetnoot van het boek is er een paratekst om 
duimen en vingers van af te likken: de verklaring dat de auteurs niet zijn ingegaan op de 
verleiding om pittige verwijzingen naar Voskuils romancyclus op te nemen.ix  Hier en 
daar is wel een subtiel grapje door de mazen van het net geglipt. Of hoe moet ik de 
keuze op p. 38 voor uitgerekend een vragenlijst uit het Groningse dorp Beerta (ook de 
naam van P. J. Meertens in het Bureau) anders interpreteren?  
In het tweede deel van het boek wordt deels geopteerd voor een thematische insteek. 
Paradoxaal genoeg komt daar waar het beeld wordt opengetrokken naar wat men 
bestudeert, de link met prioriteiten en zwaartepunten in het Meertens Instituut het sterkst 
tot uiting. Dit brengt met zich mee dat bepaalde thema’s buitengewoon sterk belicht 
worden. Zo geeft men de flank bloot voor kritiek op het limitatief karakter.  
Peter Nissen biedt een goede tour d’horizon over religieuze volkscultuur (in plaats van 
volksdevotie of volksgeloof) zoals die de voorbije vijftien jaar, in het Meertens Instituut en 
daarbuiten voornamelijk in het Posttijdperk, als thema is uitgekristalliseerd. Hier werd, 
zoals Nissen onderstreept, de achterstand van het onderzoek omgezet in een 
voorsprong. Vermeldenswaard is de open blik, die zich onder andere vertaalde in 
beschouwingen over Lady Diana (1961-1997) en het medium Jomanda en haar 
website.x Eenzelfde tour d’horizon wordt geboden in het hoofdstuk over vertelcultuur, 
verzorgd door Theo Meder en Eric Venbrux. Naast een overzicht van enkele inzichten in 
en aspecten van decennia onderzoek naar vertelcultuur in binnen- en buitenland, wordt 
ook aandacht besteed aan manieren waarop sprookjes in nieuwe media als tekenfilms 
en sprookjesparken worden gebruikt. Interessant is bijvoorbeeld de vaststelling dat een 
commerciële firma als De Efteling poogt de belangstelling voor sprookjes als vorm van 
cultureel erfgoed te stimuleren.xi  
Een troefkaart van  het Meertens Instituut wordt ook uitgespeeld in de bijdrage van Louis 
Grijp over zangcultuur. Uiteraard heeft Grijp al uitgebreid gepubliceerd over het brede 
veld van volksmuziek en staan er nog allerlei grote projecten, zoals de 
muziekgeschiedenis van de Nederlanden, op stapel.  Hij kiest dan ook resoluut voor een 
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meer gefocuste bijdrage, over zangcultuur. In zijn artikel maakt hij duidelijk dat diverse 
disciplines samenstromen in de studie van muziek waarbij hij naast traditionele 
onderwerpen als volksmuziek, volkslied en volksdans ook schlager-,  pop- en andere 
muziek toevoegt.  Hij heeft ook oog voor de rol die volkslieddeskundigen in de voorbije 
twee eeuwen zelf speelden in een proces van popularisering na standaardisering en 
polijsten. In de tekst van Grijp wordt ook geregeld over de rijksgrens, met Vlaanderen, 
gekeken. Aan de hand van een werkje van F. Neirynck (en vreemd genoeg niet van het 
magnum opus van R. Hessel) wordt zelfs aandacht besteed aan martkzanger Tamboer 
(1892-1974). Uit het artikel komt tot uiting hoe belangrijk het team van Grijp in dit domein 
is geworden de voorbije tien jaar. Zoals blijkt uit het slothoofdstukje 
“toekomstperspectief” liggen vele wegen en agenda’s open.  

Ideologie 
“Men onderscheidde enerzijds een ‘authentieke’, uit de volksaard voortgekomen 
‘volkscultuur’ (…) en anderzijds de cultuur van de hoger ontwikkelde sociale 
groepen, die door ‘vreemde’, internationale en moderne invloeden van die 
authentieke cultuur zou zijn vervreemd. De volkscultuur kreeg door deze 
veronderstelde authenticiteit een hogere morele status (…). Hierdoor kon ze als 
een geïdealiseerde tegencultuur van onder meer elitecultuur, massacultuur en de 
cultuur van andere etnische groepen gebruikt worden. Deze cultuurtheorie heeft 
het denken en handelen van vele generaties volkskundigen beheerst, vaak 
zonder dat zij zich van het ideologische karakter ervan bewust geweest zijn.”xii  

 
In verschillende bijdragen wordt zowel voor thema’s als onderzoekszwaartepunten een 
aardige intellectuele stamboom gecreëerd. Dit is natuurlijk in de eerste plaats het geval 
in de uitgebreide inleiding tot de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde. Ton 
Dekker gaf daar de stevige hoofdtitel “ideologie en volkscultuur” mee. Ik voel wel wat 
voor de suggestie om volkskunde voor een belangrijk deel te zien als een 
citeergemeenschap (p. 15) en uit te gaan van een etnologische blik die zich in de 18e 
eeuw ontwikkeld heeft. Maar er blijven wegen naar oudere geschiedenissen open 
liggen. Belangrijk is de korte verwijzing naar vroegere vormen van empirische 
wetenschap en natuurlijke geschiedenis. In het Nederlandse verhaal is hier sprake van 
J. Le Francq van Berkhey met zijn Natuurlyke Historie van Holland (1769-1811). Dit 
hangt deels samen met het ontstaan van de eerste tijdschriften en met de 
onderhandelingen over wat wetenschappelijke kennis is. Dit lijkt me nog een mooi terrein 
voor verder onderzoek in de 16e en 17e eeuw, ook in de Zuidelijke Nederlanden. Dekker 
merkt op dat het verdampen van natuurlijke historie als wetenschappelijke discipline 
rond 1800 en het uiteenvallen van biologie, geologie en geografie een belangrijke rol 
spelen en dat die draad daardoor op de achtergrond is verzeild geraakt, wellicht tot 
historiografen die weer zullen oppikken. 
De bijdrage van Herman Roodenburg (p. 66-109) biedt een overzicht van belangrijke 
theoretische en methodologische debatten die in het verleden en zeer recent in het 
buitenland gevoerd werden. Hierbij passeren sleutelbegrippen de revue: authenticiteit, 
nationale identiteit en natievorming, de relict- en reddingsgedachte, het 
oorsprongsdenken tot en met receptie en toe-eigening,  etniciteit.  Het zijn evenvele 
motieven of sleutels waarmee de slogans en vertogen van hedendaagse actoren in de 
sector van de volkscultuur kunnen worden gedecodeerd.  
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Interessant is de optie om de discussie tussen Eduard Hoffmann-Krayer en Hans 
Naumann (met een krachtig model over ‘gezonken cultuurgoed’) te vergelijken met 
discussies die in de jaren tachtig opbloeiden over volkscultuur en toe-eigening.(p. 90-
94). Hierbij komen Robert Muchembled, Peter Burke, Michel de Certeau, Pierre 
Bourdieu en uiteraard Roger Chartier in beeld. Het oorsprongsdenken blijkt een 
belangrijk blok aan het been. Het werd in de jaren rond 1900, in de jaren 1920 en 
tenslotte in de jaren 1960 in vraag gesteld. Hoewel de net genoemde namen de 
“volkscultuur” in de internationale circuits in de jaren ’70 en ’80 salonfähig maakten, 
wordt ook hier de nadruk gelegd op de impact van het werk van Hermann Bausinger en 
zijn leerlingen, de Tübingers, in de jaren 1960. Zij verbreedden niet alleen de canon door 
te wijzen op de vervlechting van volkscultuur en technologie maar vroegen ook reflectie 
over het nut en de functies van het vak. In de jaren ’70 en ’80 zochten twee generaties 
historici en antropologen naar volkscultuur. Roodenburg wijst hier op een onderzoeker 
die er in zijn generatie in de Nederlanden er best in is geslaagd om de vertaalslag te 
maken en het op papier te zetten, zijn collega G. Rooijakkers. Hij wist het toe-
eigeningsparadigma te combineren met culturele repertoires en circuits. Hier valt in de 
tekst van Roodenburg een sleutelwoordje dat in de loop van de jaren 2000, volgens mij, 
voor het vak etnologie/volkskunde/geschiedenis cruciaal zal worden: 
onderhandelingsprocessen. Maar dit zal wellicht pas in een volgend handboek duidelijk 
zijn. 
Belangrijk is ook de discussie over fakelore, folklorisme en de uitvinding van traditie 
(Hobsbawm). Hier worden de frontzones van de hedendaagse volkskunde aangeraakt: 
de kritische reflectie over gecultiveerde tradities met toeristische doeleinden. De 
opmerkelijke referentie aan England, England van Julian Barnes in de tekst van 
Roodenburg vind ik om intertekstuele redenen gelukkig.xiii Verschillende auteurs in deze 
bundel verwijzen naar een concept van Moser “Rücklauf”: het ‘terugvloeien’ van – 
meestal verouderde – inzichten uit de volkskunde in de gedachtewereld van de groepen 
die ze onderzoeken. 
Roodenburg bespreekt de constructionische invalshoek die in de jaren ’80 gecultiveerd 
werd.  In plaats van primordialisme en essentialisme kwamen in het denken over 
etniciteit noties als “invented tradition” (Hobsbawm) of “imagined community” (Anderson) 
aan bod. Haarscherp schetst hij de uitdagingen en de hoge inzet van het onderzoek van 
die generatie cultuurwetenschappers: “Het was in feite een dubbele strijd, intellectueel 
en politiek. Men moest als onderzoeker ervoor waken de reïficaties uit het veld over te 
nemen. Tegelijkertijd waren diezelfde reïficaties, de beleving van etnische identiteiten 
als gegevenheden, ook politiek gevaarlijk. Ze werden maar al te vaak door 
nationalistische ideologen voor hun eigen doeleinden ingezet.”xiv  Het was de tijd dat 
Voskuil de adem inhield. Uit dit boek zou moeten blijken dat dan toch in Nederland die 
tijd voorbij is.xv  
Hierbij hoort onvermijdelijk ook een fase van historiografische onderhandeling en 
verwerking van een bezwarend verleden, dat dankzij recent onderzoek niet langer in 
zwart-wittermen benaderd wordt. Allerlei nieuwe initiatieven pogen zich ook los van dit 
historische lijn op te stellen. Als dusdanig is het een variant op de post-Bausingerwereld 
die Dekker voor wat Nederland betreft goed samenvat:  
 
“De belangstelling vanuit de samenleving voor de cultuur van het dagelijks leven, neemt 
nog steeds toe, maar die belangstelling heeft niets van doen met de toenmalige 
fascistische ideologieën (…). Het gevaarlijke concept van de authentieke volksaard met 
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de daaraan gekoppelde volkscultuur is binnen de Europese etnologie in de jaren zestig 
als pure ideologie ontmaskerd. Uiteraard leven dergelijke ideeën in en buiten Europa 
nog voort in de hoofden van mensen. Dankzij de grondige reflectie op haar eigen 
theoretische uitgangspunten is de etnologie, veel meer dan vroeger, in staat om 
dergelijke ideologische constructies te helpen demonteren. Etnologen hoeven niet 
langer de adem in te houden en kunnen voortaan de handen uit de mouwen steken.”xvi   

Containerbegrippen 
In de inleiding wordt duidelijk onderstreept dat volkskunde geen boerenkunde of 
visserskunde is, dat volkscultuur niet verwijst naar een “nationale volksaard  of 
volksziel”.  Wat is het dan wel ? “‘Volkscultuur’ hanteren we als attenderend begrip, als 
aanduiding van de brede, alledaagse cultuur, waar iedereen, elite of volk, vreemd of 
eigen, in participeert.”xvii Zo oeverloos dat het me een – als ik me deze term van C. 
Wijers mag toe-eigenen - oceanisch begrip lijkt; vijf voor twaalf omgetoverd in een never-
ending happy hour. 
De editors zagen de kans het duidelijk te formuleren en ik onderschrijf dit ten volle. 
Daarom herhaal ik het even: “in het huidige onderzoek worden talrijke begrippen (zoals 
volkscultuur, traditie, erfgoed, authenticiteit en identiteit) als evenzovele symbolische 
constructies opgevat en wordt vanuit dit uitgangspunt de cultuur van het dagelijks leven 
onderzocht.”xviii 
Uitgangspunt en ankerpunt is nog steeds de canon, dat echter wel steeds opnieuw met 
nieuwe thema’s werd uitgebreid en waarop andere vragen werden losgelaten. De 
methoden veranderden ook : nu meer participerende observatie, archiefonderzoek, 
mondelinge geschiedenis enzovoort. Er komen ook nieuwe begrippen op de agenda, 
zoals de musealisering van onze maatschappij.  Roodenburg zet dit krachtig neer:  
 

“de enorme toename, niet alleen van de aantallen musea en museumbezoekers, 
maar ook van alle inspanningen tot cultuurbehoud buiten de musea. Het zijn niet 
langer historische panden, molens, fabrieken of tram- en spoorwegen maar 
steeds vaker hele stadsgezichten en landschappen die men voor het nageslacht 
behouden wil (…). Moderniseringsprocessen leiden niet alleen tot 
cultuurvernietiging. Ze bewerkstelligen tevens dat steeds meer cultuur in een 
steeds hoger tempo wordt afgedankt, waarmee een snel groeiend erfgoed van 
nieuwe relicten wordt gecreëerd. Ook hier gaat het dus om cultuurelementen die 
hun oorspronkelijke functies en betekenissen verloren hebben en die in het 
reddingsproces nieuwe, meer abstracte functies en betekenissen krijgen 
toegewezen. Op hun beurt zouden musealisering en folklorisering  als dimensies 
van een meer omvattend proces, de historisering van onze cultuur, opgevat 
kunnen worden (…) compensatie (…) voor een steeds sterker gevoeld 
identiteitsverlies.”xix 

 
Rooijakkers gaat daarop speciaal in in een bijdrage over materiële cultuur, over mensen 
en dingen. Scherp analyseert hij de problemen die onderzoekers hebben om museale 
niet-kunsthistorische verzamelingen als bron te gebruiken. In de studie van materiële 
cultuur ligt daar blijkbaar een frontiergebied. Sedert het begin van de jaren ’80 is er nog 
niet veel verbeterd om een efficiënt gebruik in de onderzoekspraktijk mogelijk te maken. 
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Maar er is volgens Rooijakkers beterschap in zicht.xx De inzichten over bijvoorbeeld 
authenticiteit of musealisering (en de “cultureel erfgoedpiste”) die Roodenburg op basis 
van internationale literatuur signaleert, worden concreet uitgewerkt en toegepast op 
onderwerpen uit de canon (zoals klederdracht p. 151-157). De collectieve inspanning 
van de voorbije twee decennia om een “plaatsaanduiding” van adjectief tot zelfstandig 
naamwoord terug te dringen en open te breken, heeft zich op vele vlakken voltrokken 
(perspectiefwisseling van “Nederlandse klederdrachten” naar “drachten in Nederlanden”; 
vergelijk: van Vlaamse volkscultuur naar volkscultuur in Vlaanderen) komt daarbij aan 
bod. Ook andere pogingen om te ontsnappen aan woorden verdienen vermelding: “Zo is 
een term als ‘vieren’ te prefereren boven het begrip volksgebruik, niet alleen vanwege 
het versluierende voorvoegsel volk dat een monolithische eenheid suggereert, maar ook 
doordat de viering als culturele praxis direct verwijst naar een handelingscontext”.xxi  
Belangwekkende pagina’s zijn de reflecties over de musealisering van de wereld. 
Rooijakkers suggereert terecht dat dit momenteel een prioritair aandachtspunt is voor 
etnologen: onderzoek naar manieren waarop mensen met het verleden omgaan, 
bijvoorbeeld in lokale historische verenigingen en heemkundekringen, maar ook in lokale 
en nationale overheden. Het in elkaar overvloeien van diverse strategieën bijvoorbeeld 
rond identiteitsconstructie, cultuurzorg, en cultuurtoeristische overwegingen is belangrijk. 
De relatie tussen volkscultuur, de onderzoekers en onderzoekscentra die dergelijke 
fenomenen wetenschappelijk benaderen en een (gelukkig met  positieve associaties 
geladen) containerbegrip als cultureel erfgoed analyseert Rooijakkers op scherpe en 
pregnante wijze:  

“Op instigatie van historische verenigingen, belangenbehartigers en toeristische 
instellingen worden objecten uit de dagelijkse leefwereld in toenemende mate 
geduid als een lieu de mémoire of ‘geheugenplek’ en voorzien van het etiket 
‘cultureel erfgoed’.  Vanzelfsprekend is dit een dynamische categorie die steeds 
opnieuw op de werkelijkheid wordt geprojecteerd – het wachten is op de eerste 
elektriciteitsmast met dit predikaat. Het is een proces dat wel wordt aangeduid 
met het begrip ‘musealisering’: objecten worden uit hun oude context gelicht en in 
een nieuwe, museale of monumentale samenhang gepresenteerd als waardevol 
erfgoed. De cultureel gedifferentieerde omgang met het verleden en met name 
de musealisering van de leefwereld zijn thema’s die etnologische reflectie 
behoeven.”xxii 

Men kan dit duiden als kansen om de onafhankelijkheid als kritische wetenschappers te 
bewijzen en het niet te houden bij de happy hour-stories, de safe stories, de save 
stories. Ton Dekker formuleert de missie als volgt: “Van volkskundigen mag worden 
verwacht dat zij voortaan niet meer als constructeurs, maar juist eerder als 
‘deconstructeurs’ van etnische ideologieën fungeren door de wijze van omgaan met 
etnische categorieën kritisch te volgen en te analyseren.”xxiii 
Sterke voorbeelden zijn de kritische beschouwingen over marketing en het instrumentele 
gebruik van beelden over het verleden, wat erg aardig geïllustreerd wordt aan de hand 
van onderzoek over marketingstrategieën van bierproducenten en –distributeurs.xxiv  Dit 
is een mooie illustratie van het onderliggende principe: “De moderne volkskunde heeft 
een belangrijke stap gezet door (…) bij wijze van ‘slag eroverheen’ fundamenteel en 
systematisch te reflecteren over de groepsgebonden omgang met deze culturele 
categorieën in onze (hedendaagse) samenleving”.xxv De suggestie dat etnologen zich 
brutaalweg mogen bezighouden met een kritische doorlichting van de corporate 
communication van grote bedrijven is aantrekkelijk. Rooijakkers roept op om de 
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theoretische outillage waarover etnologen (moderne volkskundigen) beschikken, te 
gebruiken om de cultuur van het hedendaagse dagelijkse leven kritisch toe te lichten. 
Zowel bedrijven als overheden moeten misschien wennen aan de assertiviteit van 
onderzoekers die doorgaans leuke, gezellige verhalen over de tijd van toen brengen, 
maar zich ook als kritische en actieve cultuurparticipanten kunnen ontpoppen. 
Rooijakkers laat er geen twijfel over bestaan en maakt duidelijk wat men met de nieuwe 
generatie in huis haalt: 

“De volkskunde is kortom geen onschuldige, vrijblijvende wetenschap. Het 
stereotype – dat uit het verleden overigens wel is te verklaren – dat folkloristen 
en volkskundigen juist de traditionele beelden rond regionale identiteit en 
plattelandsromantiek bij wijze van safe stories creëren en reproduceren, gaat 
immers in de actuele benadering van het vak niet meer op. In plaats van 
onderhoudende constructeurs zijn we eerder kritische demonteurs geworden.” xxvi 

De slag eroverheen 
De belangrijkste vernieuwing – de meerwaarde in het wetenschappelijk landschap in de 
Nederlanden – wordt gevat met de termen “reflexieve wetenschap”. Dit is een 
basishouding die in diverse sociale wetenschappen en cultuurwetenschappen de 
voorbije decennia gecultiveerd werd. In de bijdragen van G. Rooijakkers wordt dit 
herhaaldelijk geïllustreerd aan de hand van diverse onderwerpen, zoals klederdracht:  
 

“Klederdracht of streekdracht verwijst in feite niet zozeer naar het kleedgedrag, 
als wel naar de manieren waarop dit gedrag in de loop van geschiedenis etnisch 
is geïnterpreteerd. Het is juist deze slag ‘eroverheen’ die, met nieuwe concepten 
als folklorisering en musealisering, inzicht verschaft in de rol en betekenis van 
lichaamsbedekking als stereotiepe icoon in een samenleving.”xxvii 
 

Hetzelfde soort vistas spreidt Rooijakkers ook ten toon waar het over feestcultuur gaat. 
“Een kritische slag eroverheen” is de aanduiding die hij eraan geeft. Het kan niet 
voldoende worden benadrukt dat dit – toch volgens mij - de belangrijkste boodschap is 
in het boek en maakt wat er anders is en waar de voortrekkers momenteel mee bezig 
zijn, wat hedendaagse volkskunde (gemarkeerd door de term Nederlandse etnologie) 
actueel maakt tot een eigentijdse wetenschap. Het ontmaskeringsparadigma wordt 
verlaten, het reflexieve paradigma kristalliseert zich langzaam uit in een 
onderhandelingsparadigma. De slag eroverheen maakt de wetenschapper tegelijk 
flexibeler maar ook gevoeliger voor wat echt belangrijk is in datgene waarmee hij of zijn 
werk/bezig is. 
Als er een vervolg of een antwoord vanuit Vlaanderen komt, dan lijkt het me niet 
voldoende gewoon een encyclopedische aanvulling van vergeten of “typisch Vlaamse” 
fenomenen te bieden. Waar de draad dan in elk geval moet worden opgepikt, is de slag 
eroverheen, het uitpuren van de kritische reflexieve instelling en het formuleren van 
nieuwe inzichten en antwoorden. Geen bouwsteen, een heuse dragende muur in één 
keer: er komt schot in de zaak… 
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