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maar verheugd zijn over het multidisciplinaire karakter van dit onderzoeksterrein. 
Beide disciplines stonden betrekkelijk open voor elkanders analytische concepten en 
onderzoeksresultaten. Het traditionele beeld van politicologen als abstracte modellen
bouwers en historici als ambachtelijke archiefvorsers bleek maar gedeeltelijk op te 
gaan. De politicologie is in theoretisch opzicht inderdaad meer ontwikkeld dan de 
geschiedschrijving en historici op het terrein van de mensenrechten hebben hun atten
derende begrippen vaak aan de politicologie ontleend. Omgekeerd maakten politico
logen dankbaar gebruik van de resultaten van het systematische archiefonderzoek 
dat door historici verricht werd. Het vruchtbare karakter van deze uitwisseling werd 
echter mogelijk gemaakt door een min of meer gemeenschappelijk referentiekader. 
De theoretische oorsprong van de 'decision making analysis' ligt in de Amerikaanse 
leer van de internationale betrekkingen, maar in feite benaderden traditionele historici 
als Boogman53 en Wels54 het buitenlandse beleid van Nederland al op soortgelijke 
wijze. 

Zowel in theoretisch als in empirisch opzicht hebben de politicologie en de 
geschiedschrijving echter hun relatieve autonomie behouden. Zo hebben historici 
ook van eigen, specifiek historische concepten gebruik gemaakt, zoals het door De 
Rooy geïntroduceerde begrip 'burgerlijk beschavingsoffensief', dat ook op het terrein 
van de mensenrechten vruchtbaar is gebleken.55 Op hun beurt hebben de politicologen 
het interview veel meer als methode van empirisch onderzoek toegepast dan de histo
rici, wat soms opmerkelijke uitspraken opleverde. Meningsverschillen zijn er zeker 
gebleven bij de analyse van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Maar het debat, 
bijvoorbeeld over het relatieve gewicht van interne en externe factoren, liep doorgaans 
door beide disciplines heen. 

Het is te hopen dat deze vruchtbare samenwerking tussen historici en politicologen 
zal worden voortgezet. Ook wanneer deze samenwerking op het nog grotendeels 
onontgonnen terrein van de vergelijkende analyse en het effectiviteitsonderzoek met 
collega's uit andere landen zal worden uitgebreid. 'Integratie met behoud van eigen 
identiteit', zo zou men de verhouding tussen de politicologie en de geschiedwetenschap 
op het gebied van de mensenrechten kunnen typeren. 

53 J. C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond 1815-1851 (2 dln.; Groningen, Djakarta, 1955). 
54 C .B . Wels, Aloofness and neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions 
(Utrecht, 1982). 
55 P. de Rooy, Werkelozenzorg en werkeloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid 
(Amsterdam, 1979) 9-10. Vgl. Kuitenbrouwer, 'Nederland en de mensenrechten', 158-160. 



In oude en nieuwe vormen verpakte illusies. 
Naar aanleiding van enkele recente studies over de geschiedenis van 
de volkskunde in Nederland 1 
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1 Demarcatie 
Hoewel het voor de verandering wel eens aardig zou zijn om in een beschouwing 
over de geschiedenis van de volkskunde in Nederland niet te verwijzen naar Het 
Bureau, is dat toch te verleidelijk, al was het maar omdat daarin zo'n gedetailleerd 
beeld wordt gegeven van de kwellende bezinning op de aard van de eigen discipline. 
Het is daarom maar het beste meteen door de zure appel heen te bijten en aan te van
gen met een passage uit dit epos. De illusieloze held op het terrein van de nageboorten 
van het paard en uit elkaar vallende dorsvlegels, Maarten Koning, spreekt ergens in 
1983 voor de Werkgemeenschap dorps- en streekgeschiedenis als volgt: 

De geschiedenis van mijn vak is niet alleen armoedig, ze is ook moeilijk te omlijnen. De 
oorzaak is de gebrekkige bezinning binnen het vak op de eigen theoretische uitgangspunten. 
Zo'n tekort ontstaat niet toevallig. Het hangt nauw samen met de emotionele behoefte die 
aan mijn vak ten grondslag ligt. De veronderstelling dat de herinnering aan het verleden, 
hetzij als rudiment, hetzij (veel vager) als geestesmerk, in de cultuur van de plattelands
bevolking bewaard is gebleven ... is niet zo maar een werkhypothese. Ze is integendeel 
onlosmakelijk verweven met de algemeen menselijke behoefte aan continuïteit. De illusie 
dat de groep waartoe men behoort er altijd al geweest is en in wezen onveranderd, recht
vaardigt niet alleen de aanspraken op de eigen grond, maar maakt het leven draaglijker en 
de dood gemakkelijker te aanvaarden.2 

Even leek het er op, zo ging hij verder, dat de discipline van de volkskunde zich zou 
ontdoen van dit zoeken naar identiteit en zich voortaan kon gaan richten op het 
verwerven van inzicht 'in de wijze waarop dergelijke behoeften in veranderende sociale 
en economische omstandigheden het denken en doen van mensen bepalen.' Dat wil 
dus zeggen dat juist niet het gelijkblijvende, maar het veranderlijke in allerlei rituelen 
en gebruiken centraal zou komen te staan. Maar Koning besloot zijn toespraak somber 
met het vermoeden dat achter al die moderne belangstelling voor de volkskunde 
opnieuw toch veel onzin viel te vrezen, al was het maar de gedachte dat in het volkse 
verleden veel wijsheden waren verzameld die door de moderne beschaving verloren 
dreigden te gaan. Hoe dit verder zou gaan wist hij niet: 'Naar de uitkomst mag men 
raden. Het is fascinerend, maar men houdt de adem in.' 
In de door Maarten Koning ingenomen positie zitten vrijwel alle elementen die in 

het moderne onderzoek naar de ontwikkeling van wetenschappen de aandacht trekken. 

1 Mijn dank gaat uit naar Ido de Haan en Willem Frijhoff voor hun commentaar op een eerste versie. 
2 J. J. Voskuil, Afgang [Het Bureau, VI] (Amsterdam, 2000) 181-182. 
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