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en oratio pro domo ga ik houden. De-graad van egoïsme die
de klank van deze openhartige mededeling heeft, zal zeker iets verminderen,
wanneer ik zeg, dat 't een pleidooi zal zijn pro domo mca et vestra. En
de overtuiging op te treden als advocatus voor een jonge tak van wetenschap en voor de humanitas, wier dienaren en verdedigers wij allen moeten
en willen zijn, geeft mij de nodige vrijmoedigheid om mijn onderwerp voor
U te behandelen.
Tot de woorden die velen in ons Vaderland nog enigszins onaangenaam
in de oren klinken, behoort zonder twijfel ook: volkskunde. De redenen
voor het ontstaan ener. minder gunstige betekenisnuance bij dit — èn wat
de vorming èn wat de inhoud van de delen en van. het geheel betreft —
goed Nederlands woord behoeven wij niet ver te zoeken.
Wij vinden ze niet in 't feit, dat volkskunde een vertaling is van het
Engelse Folk-lore, die via de Duitse wetenschap der romantiek of de romantiek der Duitse wetenschap, als U wil» in onze taalsçhat terecht Icwam.
Evenmin geeft de bijzondere Duitse betekenisomvang van het compositum,
welke, zoals wij straks zullen zien, ruimer is dan die van Folk-lore, de verklaring voor het verwekken van een minder prettig gevoel bij sommigen.
Gevoelsoverwegingen zijn het, welke hier werkten en begrijpelijkerwijze
nog nawerken.
Onze onderdrukkers hebben het woord volkskunde opvallend veel gebruikt, ze hebben ermee gejongleerd, en daarom trilt er iets onaangenaams
in, zeggen sommigen. Anderen hebben ingezien dat onze vijanden hun eigen
volk, andere volken of delen daarvan ermee hebben opgezweept tot een
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ongezond, een allergevaailijkst nationalisme: het Duitse zgn. volksbewustzijn»
tot een verwaten hypernationalisme en niets ontziend imperialisme, zelfs ten
opzichte van bevriende nabuurvoiken. Een derde groep weet dat, ten onzent
evenals in andere bezette gebieden» 'n enkel vooraanstaand» werkelijk of
quasi wetenschappelijk» beoefenaar der volkscultuurstudie, in domheid en
bekrompenheid» in zwakheid met betrekking tot het wetenschappelijke of
het eigen nationale» meer of minder open, de zijde van de aanranders onzer
vrijheid en nationale cultuur heeft gekozen en meent daarom afwijzend of
• althans argwanend te moeten staan tegenover alles wat met volkskunde
te maken heeft.
Deze verklaarbare sceptische of afwerende houding der genoemde categorieën — die in de volkskunde veelal een minder goed inzicht hebben —
tegenover de nog jonge, wetenschap is zo jammer» omdat haar objectieve
waardering — zoals ik U hoop aan te tonen — een werking moet hebben
tegenovergesteld aan die, welke de Nazi-Duitsers en hun „Nederlandse**
nahinkers hebben veroorzaakt.
Van een studieobject immers, dat eerlijk wetenschappelijke mensen hadden kunnen gebruiken niet slechts tot verrijking der wetenschap» maar ook
tot opvoering der gezonde nationale kracht van ons volk -— juist in tijden
van nationaal gevaar — der harmonie tussen de volkeren van Europa» ja
der eerlijke waardering voor alle volkeren der aarde» tot verruiming en
verdieping der verbroederende humanitasgedachte» die in het 16de-17de
•eeuwse Nederland representanten met wereldreputatie heeft en die nu alle
goedwillende Nederlanders vervult» hebben de totalitairisten en hun satellieten van allerlei pluimage schandelijk misbruik gemaakt. Onze vereerde
leermeester Prof. Schrijnen» de grote kenner en minnaar der regionale»
nationale en' internationale volkscultuur, de eerlijke beoefenaar der studie
van dialecten en cultuur zijner geboortestreek Limburg» van taal en beschaving der Grieken en Romeinen» van taal en cultuur der Indo-Germaanse
volkeren» Nederlands grootste volkskundige, die juist door de studie van
volkstaal en volkskunde via zijn liefde voor geboortegewest» Vaderland en
de Nederlandse stam kwam tot een grote liefde en waardering voor andere
volkeren, voor het internationale en humane» heeft in het laatste jaar van
zijn Zuidelijk strijdbaar en wetenschappelijk uitermate vruchtbaar leven
de geraffineerde verkrachting ener fris-gezonde. jonge wetenschap als eerste
gesignaleerd en in een artikel, dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet» in het taalkundig en cultureel tijdschrift »»Onze Taaltuin \ het verpolitieken van de wetenschap der volkscultuur voor het open raam van
de woning der verkrachters aan de kaak gesteld.*)
'Maar» al hebben de aanranders der volkscultuur met hun- vele bekrompen nalopers 'n tak van wetenschap misbruikt • — en welke wetenschap»
welk wetenschappelijk instituut misbruikten zij niet? •— dan kan deze in
se goed èn zeer gezond zijn. In elk geval zijn de krachten der volkscultuur
in hun diepste wezen sociaal en humanistisch en hebben» mits goed gebruikt» veelal een onschatbare waarde niet slechts voor de vernieuwing
onzer nationale cultuur en de versteviging onzer nationale eenheid» maar
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ook voor de vernieuwing der cultuurvormen en de sanering .der beschaving van Europa» zoals straks moge blijken.
En de beoefenaars der ware» der wetenschappelijke nationale en internationale volkskunde — dit laatste lacet hebben de Duitsers» behoudens
enkele uitzonderingen» zoveel mogelijk -genegeerd en toch kan het niet genoeg geaccentueerd worden — hebben gedurende' en na de tijd der verkrachting gelegenheid gehad om zich opnieuw te bezinnen op haar dienende
taak voor wetenschap en mensheid.
En deze taak kan zij» nu wetenschap en humanitas hun vrijheid van beweging hebben herkregen, hernemen en» laten wij hopen met meer intensiteit en meer succes dan voorheen» vervullen.
Het verlangen naar en de noodzakelijkheid van een ruimere waardering
der Nederlandse volkskunde moge ik U ter inleiding doen blijken uit enkele
geschriften van prominente niet-volkskundige figuren in ons land.
In%het werkje »»De dag van morgen" 2 ) wijst Dr. W . Banning er op» 'dat"
de jeugdorganisaties opleiding moeten ontvangen in burgerschapskunde»
alsmede in volksdans, volkszang en lekenspel. Het »»Nationaal Instituut*',
dat als een belangrijk deel van zijn werk ziet de verdieping van het nationaal
bewustzijn» de versterking van de nationale saamhorigheid en de versteviging der culturele banden met landgenoten en stamverwanten buiten onze
grenzen» heeft evenals Nederlands Volksherstel een niet onbelangrijke
plaats aan de volkskunde ingeruimd. Immers» wanneer het als onderafdelingen van zijn werkzaamheid noemt: architectuur, kunst» landschap, sociaal
leven» volksgebruik en volksfeesten» dan liggen dzze of geheel of voor een
niet onbelangrijk gedeelte op het terrein der volkskundige activiteit.3)
Het zijn eventvel vooral de na-oorlogse werken van den Utrechtsen
hoogleraar Mr. W . Pompe: »»Bevrijding" en „Het nieuwe Tijdperk van het
Èecht" 4 ) die de nadruk leggen op de betekenis der volkskunde voor de
heropbouw van ons nationaal leven, zonder dat de schrijver de naam dezer
wetenschap noemt. Het laatste werk wijst er op» dat de bestudering van
het volksrecht niet achterwege mag blijven bij de vernieuwing van het.
moderne nationale en internationale recht. »»Het volksrecht is de onmiddellijk aangewezen draagster der nationale waarden" zegt Pompe» en verder:
„In dit recht vindt men het volkskarakter weerspiegeld en tevens gevormd
door de volkszeden en de volksgewoonten: zijn zuiverste uitdrukking/*
Er zijn verschillende redenen waarom het nog veel te weinig onderzochte
volkskarakter de grondslag van onze volkseenheid dient te wezen» meent
hij in »»Bevrijding". Elke weg die leidt naar inzicht in het volkskarakter is»
zijns inziens» welkom en hij wijst o.a. aan die van de studie van zeden
en gewoonten en de kennis van de Nederlandse taal (speciaal de Volkstaal R.). Niet alleen voor de versteviging van de nationale eenheid in ons'Vaderland, maar ook voor de juiste waardering van de samenhang tussen
Vlaanderen en Nederland acht *hij de volkskundestudie van het grootste
belang.

Blijven wij na deze inleidende beschouwingen enkele ogenblikken stilstaan.bij de benamingen der jonge wetenschap.
In de Europese landen waren of zijn een serie in gebruik. Ik noem demopsychologie en anthropopsychologie (deze onder invloed van ethnologie)
en traditions populaires in Frankrijk; tradizioni popular! in Italië; saber
popular (d.i. volksweten) in Spanje; folkeminde (d.i. volksberinneren) in
Denemarken: folkeminne in Zweden en Noorwegen; ethnologie in Hongarije; en de jonge Amerikaanse namen folkways enethologie»Hier wil ik
slechts nader ingaan op: ethnologie, folklore en volkskunde als zijnde nu
de meest voorkomende.
Ethnologie dat wij tegenwoordig algemeen bezigen voor volkenkunde,
d.i. de studie van de cultuur der primitieve volken buiten Europa — de
Deen Birket-Smith evenwel rekent bepaalde gebruiken in de Balkanstaten
ook tot de ethnologie — heeft ook als inhoud; Stadie van de realia, d.i.
de gebruiksvoorwerpen bij de zgn, lagere lagen der cultuurvolkeren .in.
Europa; » e t name is dat het ffval bij de Angel-Saksische» de Skandinavische•
en bij de Slavische volksktsndigen — een enkele keer ook bij de Fraaie —
die het woord folklore hebben gereserveerd voor de bestudering van i e
orale traditionele cultuur. Dat de grens tussen folklore en ethnologie nog
vaag is, blijkt o.a., wanneer de bekende ethnoloog Wilh. Schmidt in zijn
,,Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie" met betrekking
tot de Chinese en Japanse cultuur een stofgebied tot de volkskunde (folklore) rekent, dat de volken- en volkskundlgen gewoonlijk bij de*ethnologie
onderbrengen, 5 )
In West-Europa staan tegenover elkaar het oudere en iets ruimer gebruikte folk-lore en het jongere, meer beperkt gebruikte volkskunde.
Het eerste is van Engelse herkomst. William Thorns gebruikte het als
eerste, waar hij zegt: „What we in England designate as Popular Antiquities
or Popular Literature, would be most aptly designed by a good Saxon
compound Folk-lore, the lore of the People", waarmee hij bedoelt: wat
het volk aan weten bezit» het geformuleerde weten van het volk» en aiet:
het weten, de studie over het volk. Duidelijk omschrijft hij de inhoud van
Folklore volgens zijn opvatting» niet de woorden: „The traditional beliefs;
legends and customs current among the people» manners and customs»
observances, superstitions» ballads and proverbs".' 1 ) Den Nederlander
L. Knappert bevalt de naam folklore niet en hij vestigt daarom in tijn dissertatie: „De betekenis van de wetenschap van het Folklore voor de godsdienst" de aandacht op het onnederlandsc van dit woord» waaraan blf
overigens dezelfde inhoud toekent als de Engelsen. 7)
In 1812 gebruikt de Duitser W . Harnisch als eerste de benaming volkskunde en wel in de betekenis: algemene cultuurgeschiedenis van het eigen
volk, dus: geschiedenis der cultuur in de ruimste zin van het woord. ÀÎ
wordt hier het nationaal eigene geaccentueerd» het latere exclusivistische,
zgn. ,,volkse" blijkt nog niet. Daarna komt ze voor met de» inhoud: Sociografie van een bepaald gebied. Hieruit blijkt' duidelijk de drang» de volkskunde dienstbaar te maken aan het praktische leven» een in zich prijzens-
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waardig strewn» dat later einstig ontaardde.' In een publicatie verschenen
in de tijd van de-Blsmarckfeest n i „Volkskunde" van den Duitser Felix
Liebrecht» k r a a i in de Duitse taal aan Eet koninklijk Atheneum te Luik,
heeft het woord weliswaar de'onschuldige inhoud van liet Engelse folklore
en het Franse traditions populaires, maar blijkt reeds de culturele imperialistische drang naar het Westen, naar de Nederlanden, die zich vanaf die
tijd bij sommigen steeds sterker demonstreert» een feit, waarop ik in mijn
Nijmeegse Openbare Les reeds wees.
De Vlaamse volkskundige en dichter Pol de Mont voerde volkskunde
naast folklore iû Vlaanderen en indirect ook in Nederland in door de
naam van de in 1888 opgerichte en nu nog bestaande periodiek: ,»Volkskunde, Tijdschrift voor Nederlandse Folklore*'. En vanaf deze tijd was 't
in Vlaanderen, Nederland en Duitsland in gebruik met de betekenis: Studie
van het traditionele volksleven, met dien verstande dat geleidelijk aan de
materiale volkscultuur — waarvoor sinds 't begin der romantiek, die de
wetenschappelijke beoefening der volkskunde met de bestudering vam volkstaal, volksverhaal en volkslied inluidde, minder belangsteling bestond —
in de woordinhoud werd opgenomen.
Terwijl de Angelsaksers, Skandinaviers, Fransen en Nederlanders zich
overeenkomstig hun meer nuchtere en zakelijke aard nagenoeg uitsluitend
interesseerden voor het practische werk op het jonge studieterrein, voerden
de Duitsers evenals in de ethnologie, met hun bekende drang naar „Gründlichkeit" en niet weinig ingewikkelde definities, oneindige discussies over
de formulering van de inhoud van het woord volkskunde en vormden, ook
weer als in de ethnologie, verschillende scholen.
Z o heeft een niet onbelangrijke groep van hen onder invloed van de
monistisch biologische theorieën en van de totalitaire politieke stromingen,
gedurende de laatste twee decennia getracht het etymon volkskunde een
betekenisinhoud te geven, die de kennis van het volk in de ruimste zin van
het woord omvat, de bestudering van al zijn caracteristica met het raciale
als onwetenschappelijke en volkskundig onjuiste kern. De Duitse volkskunde wilde, onder meer de taak van anthropologie, psychologie en sociologie overnemend, de studie van het Duitse volk in al zijn lichamelijke en
psychische verschijningsvormen, in al zijn sociale kenmerken, in zijn momentele individuele 'cultuur en in zijn traditionele gemeenschapscultuur.
Doordat volkskunde zó de betekenis van ^Volkstumskunde" kreeg, werd het
arbeidsveld veel te ruim afgebakend. Bovendien werd dit terrein der wetenschap tendentieus politiek bewerkt. Imperialistische en annexionistische
drang naar alle kanten demonstreerde zich ook hier en deed terecht van
vele zijden protest weerklinken. Het gevolg mede, of liever niet in laatste
instantie, hiervan is geweest, dat de door mij zeer gewaardeerde Gentse
hoogleraar Dr. H. Baur op het verleden jaar te Amsterdam gehouden congres van Zuid- en Noordnederlandse filologen 8 ) een schitterende, maar
fulminante oratie liet horen, waarvan een gedeelte, dat zonder twijfel de
bedoeling had in de rassenkunde, praehistorie, bewoningskunde, taalkunde,
plaats- en veldnamenkunde fel te treffen de vorm waarin en de tendens

waarmee deze door Duitsers en germanofielen van ft Derde Rijk werden
beoefend of liever verkracht» wetenschappelijk minder gelukkig was. Zeker»
terecht nam de spreker scherp stelling tegen het opzettelijk misbruiken der
wetenschap» •waartegen wij persoonlijk tijdens de bezetting vaker openlijk
hebben geprotesteerd met de vele van ons van nabij bekende onaangename
gevolgen van dien. Maar juist door de brillante manier, waarop deze rede,
die aan de oppervlakte der volkskundewetenschap moest blijven» werd
uitgesproken, kan zij, onbedoeld mag ik wel aannemen, afbreuk doen aan
de waardering, welke.de genoemde takken van wetenschap zuiver objectief
beoefend, zonder twijfel verdienen bij hem, die er met voldoende wetenschappelijk inzicht studie van maakt.
• Hadden de Duitsers met hun bekend minderwaardigheidsgevoel en de
daaruit voortvloeiende xénophobie èn nationale zelfoverschatting met• als
gevolg een waanzinnige isoleringsdrang, een gezonde opvatting van de
volkskunde aan hun hogescholen leren kennen en beleven, dan zou hunzelf
de bekende onuitwisbare schande èn Europa èn de wereld het speciaal ons
Nederlanders maar al te goed bekende onvergetelijk leed" gespaard zijn.
Zoeken wij nu te midden van de talloze definities van het woord volkskunde naar een bevredigende omschrijving van de inhoud, dan wordt deze
mi. gegeven in de formulering van den Zwitser Richard Weiss, in diens
recent werk: „Volkskunde der Schweiz". 9 ) '„Volkskunde'* zegt hij, „is de
wetenschap van het volksleven. Het volksleven bestaat in de wisselwerking
tussen volk en volkscultuur, voor zover deze wisselwerking door gemeenschap en traditie wordt bepaald." Overal waar iets van het zo omschreven
volksleven te vinden is, hebben wij ons studieterrein. Wij hebben het te
zoeken in de leefwijze van voorheen en thans, in de realia van vroeger en
van nu, op het gebied der individuele en der groepscultuurproducten. Wij
moeten het materiaal voor onze wetenschappelijke studies vinden in het
horizontale vlak van een bepaalde periode, vooral van het heden (volgens
de zgn. synchronistische methode) en op de dóór het historisch verleden
tot in de perioden van archeologie en praehistoiie teruggaande lijn (volgens
dé"'zgn. diachronistische methode). Bij het onderzoek volgens deze laatste
mogen wij niet vergeten, welke de functionele betekenis voor elk volkskundig feit, in elke periode, in elk gebied is; iets wat de Duitsers o.a. met
betrekking tot de invloed van het Christendom, met opzet,""veelal hebben
genegeerd of verkeerd voorgesteld.
Nooit mag de volkskunde uitsluitend worden beschouwd als iets archaiserends, zoals nog vaak voorkomt. Eveneens is het verkeerd, ze uitsluitend
als hulpwetenschap te willen gebruiken, zoals dat in het verleden de archeologie, de godsdienst- en profane geschiedenis en de taalkunde veelal hebben
gedaan. Ten enen male misplaatst is het de volkskunde te willen zien
als een jntfn of meer dilettantische wetenschap van archaistische curiosa
imof buiten het museum, waarin men vaak met kunst en vliegwerk nieuw
leven tracht te blazen. En toch ziet men dat nog lang niet algemeen in,
speciaal ten onzent.
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