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Afscheid van het
Volkskundig Bulletin

Voor u ligt het laatste nummer van het Volkskundig Balle-
tin.De laatste tien jaar heeft de volkskunde-beoefening in
Nederland een aantal belangrijke veranderingen onder-
gaan. De recent verschenen inleiding (Volkscaltuar Een

inleid.ing in de Ned.erløndse etnologiø) en de onlangs inge-
stelde leerstoel Nederlandse Etnologie (aan de Universi-
teit van Amsterdam, te bekleden door Gerard Rooijak-
kers) getuigenvan deze omslag. In zoo¡ zal ook een nieuìM

tijdschrift gaan verschijnen. Het zaI een meer uitdagend
karakter krijgen, zal zich sterker dan voorheen op de ei-
gentijdse samenleying oriënteren en het wil ook een bre-
dere, meer open alliântie a ng ãn met een reets naburige
disciplines.

Ook dit laatste nummer van het Volkskundig Bulletin
laat iets zien varL de nieuwe wegen die de vollakunde of
Nederlandse etnologie nu is ingeslagen. Het artikel van
Ton Dekker staat geheel in de kritisch-historiografische
traditie die zich de laatste jaren in en rond het Meertens
Instituut heeft aangediend. Het openingsartikel van Marc

Jacobs, met zijn pleidooi voor onderzoek naar Internet
(en allerlei verwante, eveneens recente verschijnselen) leek
ons een passende afsluiting van een tijdschrift dat in de

zesentwintig jaar van zijn bestaan steeds nieuwe gebieden
heeft willen verkennen.

Met dit nummer wordt iets bijzonders afgesloten. Ifet
Volkskund.ig Balletin heeft altijd iets dwarsigs en verfrissends

gekend. IIet moest opereren in de marges van het acade-
mische bestel. Dat bracht problemen met zich mee, maar
het had ook zijn goede kânten - er was ruimte voor onortho-
doxe opvattingen en ideeën. Dat die aan de lezers waren
besteed, moge blijken uit de vier korte terugblikken, in
feite vier persoonlijke impressies, die eveneens in dit nummer
zijn opgenomen. Ze \¡¡erden op uitnodiging van de redac-
tie geschreven door onderzoekers die, ieder vanuit hun



Discussie 

Een problematische poging tot rehabilitatie van Jan de Vries! 

Ton Dekker 

Het is voor een cultuurwetenschappelijke discipline als de 
volkskunde van groot belang zich een duidelijk beeld te 
vormen van de wetenschappelijke en al dan niet expliciet 
verwoorde maatschappelijke ideeën van haar vroegere be
oefenaren. Deze hebben immers een grote invloed uitge
oefend op de ontwikkeling van het vak. Binnen de Neder
landse volkskunde heeft de vakgeschiedenis lange tijd re
latief weinig aandacht gekregen. Een keerpunt vormt de 
bundel Antiquaren, liefhebbers en profesoren (1994), een thema
nummer van het Volkskundig Bulletin, omdat hierin niet 
alleen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de theore
tische concepten en op de institutionele ontwikkeling van 
het vak, maar ook op de rol van de afzonderlijke volkskun
digen hierin. Sindsdien zijn diverse onderzoeken gestart, 
onder andere van Ton Dekker, Barbara Henkes en Ad de 
Jong die ieder een bepaald aspect van de vakgeschiedenis 
in kaart brengen. 

Het is vooral over de maatschappelijke denkbeelden en 
activiteiten van de Nederlandse volkskundigen dat we nog 
steeds karig geïnformeerd zijn. Dit geldt zeker ook voor 
Jan de Vries (1890-1964), die vanaf de jaren dertig tot aan 
zijn dood als de belangrijkste Nederlandse volkskundige 
beschouwd kan worden. De Vries was echter in de eerste 
plaats een internationaal befaamd onderzoeker op het ge
bied van de oudgermaanse cultuur en godsdienst. Hij heeft 
tijdens de oorlog met de Duitsers samengewerkt met alle 
voor hem kwalijke gevolgen vandien. Na de oorlog rustte 
er binnen de Nederlandse volkskunde lange tijd een taboe 
op De Vries en zijn werk. Dit hangt zeker ook samen met 
het feit dat de volkskunde zelf door haar theoretische con
cepten van de etnische bepaaldheid en de germaanse con
tinuïteit van de volkscultuur voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog politiek misbruikt is. 
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Naar aanleiding van A.D. Kylstra, Het 
naoorlogse beeld van de oudgermanist Jan 
de Vries. I32 p., I foto (A.D. Kylstra, 
De Savornin Lohmanlaan 30, 9722 
HH Groningen, I999). 



Voor de geschiedenis van de volkskunde, met name 
ook voor een scherp inzicht in de maatschappelijke verwe
venheid van haar theoretische concepten, is het van groot 
belang dat een helder beeld verkregen wordt van De Vries' 
wetenschappelijke ideeën, zijn maatschappelijk gedachte
goed en zijn in verband hiermee ontplooide activiteiten, 
ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is ook de reden 
dat ik wat uitvoerig aandacht besteed aan de onlangs door 
A.D. Kylstra, oudhoogleraar Oudgermaanse taal en lite
ratuur te Groningen, in eigen beheer uitgegeven publicatie 
Het naoorlogse beeld van de oudgermanist Jan de Vries. 2 

Hierin toetst Kylstra de naoorlogse beeldvorming over 
De Vries en zijn werk tijdens de oorlog aan de werkelijke 
feiten zoals hij die ziet. Na de oorlog zijn namelijk over 
De Vries vanwege diens collaboratie met de Duitsers din
gen beweerd die niet of niet helemaal met de werkelijk
heid stroken. In een negental hoofdstukken behandelt 
Kylstra verschillende aspecten van die beeldvorming: De 
Vries' vermeende lidmaatschap van de NSB, de vraag of hij 
antisemiet was, de inhoud van zijn artikelen in het natio
naal-socialistische tijdschrift De Schouw, de veroordeling 
van De Vries door Adriaan Venema, de opstelling van De 
Vries tegenover de Maatschappij der Nederlandse Letter
kunde, zijn voorzitterschap van het Algemeen Nederlands 
Verbond, zijn rol bij de pogingen om het Rijksinstituut 
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur op te richten, het 
oordeel over De Vries' brochure Onze Voorouders en ten
slotte zijn begunstigend lidmaatschap van de ss. 

Al deze aspecten zijn ongetwijfeld van belang voor een 
juist begrip van De Vries en als daarover verkeerde me
ningen bestaan, is het goed om die te corrigeren. Maar de 
manier waarop Kylstra dit denkt te kunnen doen, deugt 
mijns inziens niet. Ik denk dat hij in zijn Inleiding zelf de 
oorzaak hiervan aangeeft. Hij verklaart hier van plan te 
zijn behalve onjuistheden te corrigeren ook "passages die 
voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, nu eens niet als vanzelf
sprekend in negatieve, maar in positieve zin te interprete
ren om te kunnen vaststellen, of het oordeel van het Tri
bunaal over zijn integriteit even juist is als dat over zijn 
politieke missstappen" (10). Met dit laatste doelt hij op 
het vonnis van het Oorlogstribunaal, dat De Vries in 1948 
veroordeelde tot twintig maanden gevangenisstraf voor 
diens collaboratie met de Duitsers. Omdat de tijd die De 
Vries sinds oktober 1946 in diverse interneringskampen 
in Duitsland en Nederland had doorgebracht, als voorar-
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Al eerder nam Kylstra het voor De 
Vries op, onder andere in zijn boekje 
Een rechtzetting (Groningen 1998, 
eveneens in eigen beheer uitgegeven), 
waarin hij ingaat op de verkeerde 
beeldvorming rond De Vries' boekje 
Onze Voorouders (1943) en op diens 
recensies van J.H. Miskottes Edda en 

Thora (1939)' 

rest werd beschouwd, kwam hij al veertien dagen na de 
uitspraak vrij. Die twintig maanden kwamen overeen met. 
Het Tribunaal verklaarde in dit vonnis niet aan De Vries' 
morele integriteit te twijfelen. Deze laatste uitspraak speelt 
in Kylstra's betoog een funeste rol, doordat ze als legiti
matie gebruikt wordt om het gedrag van De Vries in posi
tieve zin te interpreteren. Daar komt nog bij dat Kylstra 
bewust het gedrag van De Vries niet in de bredere poli
tieke context van de bezettingstijd plaatst, waardoor hij 
zich nog meer speelruimte verschaft om De Vries in een 
positief licht te plaatsen. Kylstra vertroebelt hierdoor het 
zicht op De Vries en wekt alleen maar argwaan. 

Het boekje opent met de vraag of De Vries lid van de NSB 

is geweest. Het antwoord is nee. Ook het Tribunaal heeft 
dit in zijn vonnis expliciet vastgesteld. Gecompliceerder 
is de vraag die Kylstra in het tweede hoofdstuk aan de 
orde stelt: "Was De Vries antisemiet?" Hij opent zijn hoofd
stuk met de constatering dat "een nationaal-socialist 0 
per definitie antisemiet [is]. Dat was De Vries dus ook, 
althans volgens de mening van velen, onder wie de neer
landicus J.J. Kelder". Deze uitdagende openingszin is il
lustratief voor de toonzetting van Kylstra's betoog. Kylstra 
bekritiseert in dit hoofdstuk een artikel van Kelder, waarin 
deze een vooroorlogs artikel van De Vries over N eder
landse literatuur in het Niederländisches Jahrbuch van 1923 
vergelijkt met een bewerkte versie ervan in het in 1942 
gepubliceerde Niederlandbuch.3 Kelder constateert onder 
andere dat De Vries in de versie van 1942 de joodse au
teurs heeft weggelaten. Hij noemt De Vries geen antise
miet, maar brengt hem op de volgende wijze in verband 
met het antisemitisme: "Een van die grote staten [Duits
land] was immers in Nederland samen met mensen als De 
Vries, zijn antisemitische cultuurpolitiek aan het bedrij
ven". Omdat Kylstra ook geen andere mensen noemt die 
De Vries een antisemiet hebben genoemd, lijkt mij de 
titel van dit hoofdstuk ongelukkig gekozen. Kylstra maakt 
het zich hierdoor echter wel erg gemakkelijk om aan te 
tonen dat De Vries geen antisemiet was, dat wil zeggen: 
iemand die er uitgesproken antisemitische gevoelens op 
nahield. De Vries heeft in zijn omvangrijke werk inder
daad geen antisemitische uitspraken gedaan. Kylstra kan 
bovendien diverse tijdgenoten van De Vries citeren die 
verklaren dat deze geen antisemiet was. 
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3 
J.J. Kelder,'Twee nazi-propaganda
boeken over Nederland', Het oog in 't 
Zeil I (1984) 18-21. 



Maar hoe zit het dan met De Vries' betrokkenheid bij 
de antisemitische cultuurpolitiek van het Derde Rijk, waar
van Kelder hem beschuldigt? Kylstra ontkent niet dat De 
Vries de joodse auteurs in zijn artikel heeft weggelaten, 
maar voert hiervoor eerst het bekende, maar in dit geval 
toch povere excuus aan dat het artikel anders niet was 
gepubliceerd. Daarna merkt hij vergoelijkend op dat "het 
ontbreken van Teirlinck evenals van Da Costa en Querido, 
o maar weinigen [zal] zijn opgevallen. Zouden diegenen 
die het hebben opgemerkt, het als antisemitische propa
ganda hebben opgevat?", zo vraagt hij zich ongelovig af. 
Zijn conclusie luidt dat De Vries zijn tekst "hier en daar 
aangepast" heeft, maar dat er van "nationaal-socialistische 
propaganda en van actieve antisemitische cultuurpolitiek" 
niet gesproken kan worden (Kylstra, I8). Maar Kelder 
beschuldigt De Vries hier ook niet van, zoals ik al eerder 
schreef. Mgezien van de dubieuze argumentatie, ziet Kylstra 
over het hoofd dat Kelder zijn opmerking over De Vries 
niet uitsluitend baseert op het verwijderen van de joodse 
auteurs uit diens artikel. Kelders opmerking heeft een 
algemene strekking en zal zijn ingegeven door De Vries' 
actieve participatie in tijdens de bezetting opgerichte na
tionaal-socialistische organisaties, zoals onder andere de 
Kultuurkamer, waarvan hij vice-president, en het Letteren
gilde, waarvan hij voorzitter was. Deze organisaties droe
gen een principieel antisemitisch karakter, gericht als zij 
waren op de versterking van het Nederlandse culturele 
leven en de verwijdering van de Joden hieruit. Hierdoor 
werkte De Vries feitelijk mee aan de antiseInitische cul
tuurpolitiek van de bezetter. 

De interessantere vraag, die hier rijst, maar die Kylstra 
niet stelt, is in welke mate De Vries dit antisemitische 
beleid van harte ondersteunde. Hoewel van een voorzit
ter van een organisatie mag worden verwacht dat hij het 
eens is met de doelstellingen ervan, kunnen hierin wel tal 
van gradaties bestaan. Het antisemitische karakter van het 
nationaal-socialisme en zijn organisaties vormde voor hem 
in ieder geval geen breekpunt. Hoe men het ook wendt of 
keert, Kelders uitspraak is juist. Kylstra doet er in zijn 
verdediging van De Vries niet verstandig aan hier iets op 
af te dingen. 

Ook in het derde hoofdstuk staat een publikatie van 
Kelder centraal: Schrijven voor de nieuwe orde (I983). Hierin 
analyseert Kelder de opvattingen van enkele nationaal
socialistische auteurs, onder anderen J. van Ham, Roel 

Houwink, J .A. van der Made en Jan de Vries, over de taak 
van schrijvers en literatuur in De Schouw, het orgaan van 
de Nederlandse Kultuurkamer. Kelder signaleert tussen 
de diverse auteurs een grote overeenkomst in opvattingen 
over onder andere de vrijheid van de kunstenaar, zijn die
nende taak ten opzichte van de gemeenschap, de afkeer 
van het internationalisme en de verheerlijking van de boe
renstand. Kylstra erkent dat de analyse van Kelder "tot op 
zekere hoogte" juist is, maar vindt het toch een "bedenke
lijke zaak op deze wijze De Vries, Van der Made en Van 
Ham en anderen over één kam te scheren". Hij vindt dat 
met name aan De Vries geen recht gedaan wordt omdat 
diens in De Schouw geuite ideeën hun oorsprong niet vin
den in het nationaal-socialisme, maar veeleer voortkomen 
uit het oud-liberale milieu waaruit De Vries voortkwam. 
Zo hechtte De Vries al in zijn jeugdjaren veel waarde aan 
gemeenschapszin, nationaal besef, orde en tucht. Dit is 
zeker voor een groot deel waar, maar dit zal mutatis mutandis 
ook voor de andere auteurs gelden, die allemaal hun ei
gen individuele achtergrond hebben. Ik zie daarom nog 
niet waarom het zo bedenkelijk is om hun artikelen in De 
Schouw te analyseren en hierin bepaalde gemeenschappe
lijke thema's en opvattingen vast te stellen. Kelder doet 
dat bovendien op een zakelijke wijze. Wat Kylstra wil 
aantonen is dat De Vries niet een doorsnee nationaal
socialist is geweest, die zijn inspiratie putte uit de natio
naal-socialistische ideologie, maar dat hij altijd zichzelf 
en zijn eigen ideeën trouw is gebleven. De Vries moet 
ook "op zichzelf" worden beschouwd, vindt Kylstra. Daar 
is natuurlijk niets op tegen, hoewel het ook dan verstan
dig is om de maatschappelijke context, waaronder de na
tionaal-socialistische, waarin deze ideeën functioneerden, 
in het oog te houden. 

Behalve tegen Kelder probeert Kylstra Jan de Vries 
ook te verdedigen tegen de vaak prikkelende, wat cyni
sche aantijgingen en insinuaties van Adriaan Venema in 
diens Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie (I988- I992 ). 

Een wat trieste onderneming die uitmondt in een sterk 
defensief verhaal, waarin Kylstra tegenover de constant 
denigrerende uitspraken van Venema - niet alleen tegen
over De Vries - telkens de weerleggende feiten probeert 
te plaatsen. In zijn ijver voert hij helaas weer argumenten 
aan, die niet of nauwelijks relevant zijn. Venema bestem
pelt De Vries als een nationaal-socialist, die de 'theevisite' 
bij Seyss-Inquart op 26 juni I940 "als de start van een 
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veelbelovende carriére in de Nazi-hiërarchie" beschouwd 
zal hebben. "Deze Jan de Vries nu werd geroepen tot het 
hoogste ambt in het land der letteren [leider van het letteren
gilde] en hij deed het maar al te graag", aldus Venema. 
Kylstra verwijt Venema zwart-wit te denken: "voor hem 
bestond slechts 'goed' en 'fout' en was het nationaal-so
cialisme een monoliet met gelijkelijk te beoordelen aan
hangers". 

Wat stelt Kylstra hier nu tegenover? Hij geeft toe dat 
De Vries pro-Duits was en dat hij nationaal-socialist was, 
maar dan wel "op zijn wijze". Dit laatste houdt volgens 
hem in, dat De Vries het met diverse Duitse onderzoekers 
en nationaal-socialistische leerstellingen wetenschappelijk 
niet eens was. Maar deze verschillen van mening, die ook 
in andere ideologische bewegingen tussen de aanhangers 
altijd aanwezig zijn, doen niets af aan de nationaal-socia
listische gezindheid, waarvan De Vries zelf in zijn publi
katies, bijvoorbeeld in zijn brochure Naar een betere toe
komst (I940)' en in het bekleden van zijn publieke func
ties blijk geeft. 

Kylstra maakt in dit verband ook melding van een ge
sprek dat hij in I988 heeft gevoerd met de Duitse volks
kundige Lutz Mackensen (I90I-I992), waarmee De Vries 
destijds nauwe contacten onderhield. Mackensen verklaarde 
in dat gesprek dat De Vries in I943 tegen hem gezegd 
heeft: "Ich bin kein Nationalsozialist". Deze uitspraak van 
De Vries over zichzelf is natuurlijk belangwekkend, maar 
verandert niets aan de feitelijke rol die hij gespeeld heeft. 
Het blijft in Kylstra's betoog ook volstrekt onduidelijk 
welke betekenis we er aan moeten hechten en in welk 
opzicht dit nu een weerlegging van de uitspraken van 
Venema zou kunnen zijn. 

Kylstra is dermate overtuigd van de integriteit van De 
Vries dat hij maar weinig begrip kan opbrengen voor de 
negatieve houding die mensen soms tegenover De Vries 
hebben aangenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de reactie 
van P.j. Idenburg, die in I942 in een gesprek aan De Vries 
duidelijk maakte dat de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde zich niet bij de Kultuurkamer wenste aan te 
sluiten. Idenburg schrijft later tot zijn "verwondering" 
geen verontwaardiging of tegenspraak bij De Vries te hebben 
ontmoet. Hierover nu verwondert Kylstra zich in hoge 
mate en hij lijkt het Idenburg zelfs enigszins kwalijk te 
nemen. "Waarom heeft Idenburg zich verwonderd? Hij 
kende De Vries en zou dus, naar men zou menen, diens 

positieve reactie hebben kunnnen verwacht [sic]". Kylstra 
proeft in de reactie van Idenburg "de gevoelens die in 
Leiden jegens De Vries heersten" en lijkt helemaal niet te 
beseffen dat De Vries toen vice-president van de Kultuur
kamer was, waarmee hij een goede zaak dacht te dienen. 
Ik kan mij de reactie van Idenburg daarom heel goed 
voorstellen. 

In dit gesprek zegde De Vries aan Idenburg toe dat hij 
de Maatschappij niet zou dwingen tot de Kultuurkamer 
toe te treden. Kylstra interpreteert dit meteen op de meest 
positieve wijze en neemt, zonder hiervoor enige reden 
aan te voeren, aan dat De Vries deze toezegging deed 
"omdat bij hem het Nederlandse belang voor alles ging". 
"Dit geval van trouw was niet incidenteel, men kon zich 
op De Vries verlaten", aldus Kylstra. Maar de lezer zal 
zich waarschijnlijk toch wel afvragen hoe deze vaderlands
lievende daad zich dan verhoudt tot het feit dat De Vries 
vice-president van de Kultuurkamer was, in welke hoeda
nigheid hij ook een goede Nederlandse zaak dacht te die
nen. Ligt het niet meer voor de hand dat De Vries op dit 
moment uit tactische overwegingen voor de overmacht 
van de weigeraars boog? 

Dit laatste deed hij namelijk ook in de kwestie van het 
Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en volkscultuur, 
de voorloper van het Meertens Instituut. De Vries had al 
in I929 voor de oprichting van een dergelijk instituut 
gepleit en probeerde dit tijdens de oorlog met steun van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen op te richten.4 Zijn instituutsplan ondervond echter 
alom tegenwerking. Het bestuur van de Akademie van 
Wetenschappen ging er niet mee accoord, de weinige in 
aanmerking komende onderzoekers wilden er niet wer
ken, terwijl later ook het Departement, Meertens zelf en 
de Duitsers begonnen tegen te werken.5 De Vries was 
tijdens de oorlog geen moment in de positie om de op
richting van dit instituut met succes te kunnen doorzet
ten. "Hij besloot dus wijselijk de plannen op te schorten 
tot na de oorlog", aldus Meertens.6 

Het is De Vries zeer kwalijk genomen dat hij tijdens de 
oorlog het schoolboekje Onze voorouders (I943) heeft ge
schreven. Hij deed dat op verzoek van Jan van Dam, de 
secretaris-generaal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Dit boekje is een beknopte 
inleiding in de Germaanse cultuur. De katholieke bisschop
pen hadden er grote bezwaren tegen en weigerden het als 
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verplicht leerboek te accepteren. Ook latere historici hebben 
dit boekje als Germaanse propaganda bestempeld. De Vries 
moest zich er in I948 bij het Tribunaal voor verantwoor
den. Kylstra heeft al eerder in zijn geschrift Een rechtzetting 
(Groningen I998) uitvoerig betoogd dat die kritiek niet 
terecht is en dat er op de inhoud van Onze voorouders 
wetenschappelijk gezien niets is aan te merken. Wat dat 
laatste betreft heeft hij mijns inziens gelijk. Maar hij ver
zuimt hier weer eens de historische context in ogenschouw 
te nemen. De Germaanse cultuur werd tijdens de oorlog 
in nationaal-socialistische boeken en tijdschriften verheerlijkt 
en zelfs als historische rechtvaardiging voor de veroverings
oorlog tegen Polen en de Sowjet-Unie gehanteerd. Bin
nen de volkskunde werd sterk de nadruk gelegd op de 
continuïteit van de Germaanse cultuurelementen in de 
hedendaagse cultuur. Het germanendom werd in die tijd 
ook als alternatief voor het christendom gepromoot. Dat 
de bisschoppen er weinig voor voelden om Onze voorou
ders, ondanks de wetenschappelijk gezien correcte inhoud, 
in hun scholen als verplichte leerstof in te voeren, is maar 
al begrijpelijk. In de context van de oorlog zou het als 
propaganda voor de Duitse oorlogsvoering fungeren. Of
ficieelluidde hun kritiek dat in het boekje het christen
dom niet werd genoemd. Niet zo'n relevant argument, 
maar het was tenslotte oorlogstijd. Toch wil Kylstra niet 
begrijpen waarom de bisschoppen bezwaren hadden en 
maakt hij hun kritiek in Een rechtzetting enigszins bela
chelijk (20). 

In I943 werd De Vries begunstigend lid van de ss, 
hetgeen hem later uiteraard ernstig kwalijk is genomen. 
Als begunstigend lid betaalde men jaarlijks een financiële 
bijdrage, maar was men geen lid van de ss of de Waffen
ss. Kylstra betoogt in zijn laatste hoofdstuk dat dit lid
maatschap niet zoveel betekenis had. Ik denk dat hij hier
bij toch te weinig oog heeft voor de ideologische beteke
nis van dit lidmaatschap. Het vormde mijns inziens het 
sluitstuk van de ideologische ontwikkeling van De Vries 
tijdens de oorlogsjaren. Door zijn lidmaatschap versterkte 
De Vries ook praktisch zijn positie binnen het nationaal
socialistische wetenschappelijke circuit en kon hij bijvoor
beeld participeren in de 'germanische Wtssenschaftseinsatz' 
van Das Ahnenerbe, de ideologische en wetenschappelijke 
afdeling van de ss. Kylstra stelt dat De Vries binnen het 
Ahnenerbe gewoon verder werkte aan het onderzoek dat 
hij ook voor de oorlog had verricht. Volgens hem waren 
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de activiteiten van het Ahnenerbe, met name op het gebied 
van de geesteswetenschappen, tamelijk onschuldig, maar 
hij voegt er eerlijkheidshalve aan toe: "afgezien van de 
politieke intenties". Maar hoe zou men tijdens de bezettings
tijd kunnen afzien van de politieke intenties? Die poli
tieke intenties vormden juist bij het Ahnenerbe het uit
gangspunt van het wetenschappelijk onderzoek. Dit had 
ten doel de Germaanse ideologie te legitimeren en was 
dus bepaald niet zo onschuldig, zelfs niet waar het ging 
om de uitgave van een "germaans sprookjesboek", dat Kylstra 
als voorbeeld noemt. De Vries is overigens binnen het 
Ahnenerbe nauwelijks actief geweest. De oorlog liep op 
zijn eind. 

Wat mij hier, maar ook elders in Kylstra's betoog stoort, 
is diens infantilisering van De Vries. De Vries zou voor, 
tijdens en na de oorlog altijd dezelfde ideeën over de ger
maanse Oudheid en de huidige samenleving hebben ver
kondigd. "Dat gedurende de bezetting zijn ideeën anders 
werden opgevat dan ervoor is niet tot hem doorgedron
gen met als gevolg de 'ernstige politieke fouten' van deze 
'integere collaborateur"', aldus Kylstra (97). Ik geloof daar 
echter niets van. Alleen al uit de publikaties van De Vries 
tijdens de oorlog blijkt duidelijk dat hij goed besefte wat 
er allemaal op het spel stond en dat wetenschappelijke 
kennis, ook van de Germaanse oudheid, een actuele maat
schappelijke betekenis had. Zijn begunstigend lidmaat
schap van de ss vormde een integraal onderdeel van zijn 
ontwikkeling tijdens de oorlog en markeerde ideologisch 
en politiek zijn positie. 

Kylstra doet door zijn sterke neiging tot positieve in
terpretatie geen recht aan De Vries en zijn publikatie leidt 
hierdoor helaas niet tot een helderder beeld van De Vries. 




