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Hetman Rood,enburg

Volkskunde. vaderlandsliefde
en levensverhalen
Een inleiding

Volkskunde heet niet langer volkskunde maar etnologie. De nieuwe bena-

ming, die al langer in bljvoorbeeld Zweden en Duitsland ingang had ge-

vonden, werd ir Nederland enigejaren Seleden geintroduceerd in een

nieuwe inleiding op het vakgebied. Volksculfuw. Een inleíding in dc Neder-

landse etnologie markeert volgens de redacteuren de grote veranderingen
die de Nederlandse volkskunde in de laatste úen tot vijftienjaar heeft on-

dergaan.l
Tot een heroriëntatie behoort onvermljdelljk een herinterpretârie van

de eigen vakgeschiedenis, zeker in de cultuurwetenschappen. Vanwege het
brede onderzoeksveld, de cultuur in al haar veranderingen en verschij-

ningsvormen, kampenjuist deze wetenschappen met hun cognitieve iden-
titeit. Vergeleken met andere disciplines wisselen de onderzoeksperspec-

tieven elkaa¡ in betrekkelljk hoog tempo af en dat geldt nog eens te meer

voor een jonge wetenschappelijke discipline als de volkskunde of etnolo-
gie. Die dynamiek maakt hun identiteit, de voortdurende inteÉctie tussen

het gekoesterde zelfbeeld en het beeld van derden, problematisch. Het
moet ook voor buitenstaanders duidelijk blijven wat een nieuw onder-
zoeksperspectief ondanks alle gesignaleerde verschillen aan oudere per-

specLìeven binclt.2
Daarnaast is er nog een andere reden om b! een herinterpretatie op-

nieuw de vakgeschiedenis te bezien. Beoefenaren van de cultuurweten-
schappen worden dikwijls geconfronteerd met het gegeven dat eerdere ge-

neraties in hun discipline wagen opwierPen en antwoorden formuleerden

1. T. Dekker H. Roodenbùrg en G. Rooüakl(eß (eds ), vothscut¡ut¡ llm intadmg in de Nedeth'n¿:¿

¿¿"o1¿S1:¿ (Nijmegen 2000) 8. Voor een aantal lovende én kritische reâcties oP het boek, zie onder

meer: M.Jacobs, 'Afscheid n het voìkleven: €en stevige sFìthese', in: MØ6. Tijdschrij laû otkstut

tù r in \naand¿r¿n|:4 12000) 9-14; Iþrel Velle (eds.), Een inleiding lot de Ned¿ion.líe etnotogi¿ Een uit tl¿

hã,n.] eetoþn boekbe'þftkin& themanummer Oorr l¿¿øw Zúnten16:2 (2001); w de Blécoùrt, 'Voìks-

kunde in verwarring', in: TijdsôlniÍ laor So¿i¿t¿ Gesôhie¿.enü (2002) 81.96

2. Voor de node \ân cog¡itieve identireit, zie W. Lêpet\ies, Gesehicht¿ à2r Sozioloqie Studxm M kogni'

tiûn, súi.rbn und. hktûì:chn ldentittit ¿i@ Disiþlin (Fr¿nlñút am Main 1981)

njdslùìl¿ loor Sociat¿ G¿schædøü, n¿gdn¡uintigste jaalgang 2AA3 nØM 2
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in kwesties die opnieuw ofnog steeds een actuele lading hebbcn. Dit maakt

een historiserende en contextualiserende geschiedschrliving bijzondcr re-

levant. Hiermee kan immers de maatschappelijke gelaagdheid van oudele

begrippen en inzichten worden belicht en kunnen nieuw ontwikkelde no-

ties worden aangescherpt of kritisch geèvalueerd. Dat is zeker in een disci-

pline waarin begrippen als 'volk', 'stam' of'ras' latge tijd zo overheersend

zljn geweest zljn, geen overbodige onderneming. Het is dan ook vreernd

dat zelfs in het begin van dejaren negentig, dus zo'n vijftigjaar na de Duit-

se bezetting, de precieze verhoudingen tussen het nationaal-socialisme en

de Vlaamse en Nederlandse volkskunde nog steeds geen serieuze aandacht

hadden gekregen, ondanks de 'bloed en bodem'-identiteit en het weinig

positieve beeld bij de buitenwacht, waarmee het vakgebied na 1945 nog

lang werd geconfronteerd. Juist het Interbellum en de tìezettingsjaren

woegen om een dergelljke historiserende aandacht, niet zozeer om vast te

stellen welke volkskundigen nu 'goed' of 'fout' waren geweest, maar voor-

al om te achterhalen waar nu precies de theoretische zwaktes hadden ge-

legen in de toenmalige volkskundebeoefening. Waar lag het aan dat de

ideologen van het nationaal-socialisme de meest centrale begrippen van

hetvak zonder aI teveel moeite in hun propaganda konden incorporeren?

Waren deze zwaktes, dit gebrek aan kritische weerstand, ook vijftigjaar na

dato wel voldoende gereflecteerd?
In dit klimaat van herorièntatie en reflectie, gevoegd bij de Vugøngm'

heitsbetuältigung d\e inmiddels,in de Duitse volkskunde op gang was geko
men en de toenemende belangstelling in dejaren negentig voor kwesties

vân etniciteit en nationale identiteit, is het Project ontstaan, waar-uit het

voorliggende themanummer, Volþshunde, uødørlandsli'efde en leumsverhalen,

is voortgekomen. De vier hier bijeengebrachte artikelen gaan tenÌg op een

gelljknamige studiedag, gehouden op 13 sePtember 2002.3 De dag zelf

vorrnde de afsluiting van een vierjarig, intensief samenwerkingsproject, ge-

subsidieerd door het\4aams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal en

Cultuur. AÌs titel droeg het proiect: 'Een vergeliikend cultuurhistorisch on-

derzoek naar de volkskundebeoefening in Maanderen en Nederland
(191S-i945), toegespitst op de betekenis van staat, natie en nationaìisme'.

Aan \4aamse zlde werd het onderzoek verricht door Björn Rzoska enJan

Van Gerven, aan Nederlandse zljde door Barbara Henkes. Ter introductie
van de vier artikelen zal ik in het kort de drie invalshoeken schetsen die het
onderzoeklzn het begin af aan hebben gestuurd en die mede de biografi-

sche kwesties bepaalden die op het bewuste ryrrrposium ter sPrake kwa-

men. In een afsluitend essay belicht Willem Frijhoff nog eens de alliantie

van biografie en wetenschapsgeschiedenis.

3. Naast de sprekers F¿den als ¡ètèrenteD oP de historìciMârnix ßeycn eûW;chert ten Flave en de

eùìolosen MarcJacobs en Gerard Rooijakkeß
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Het verleden onder ogen

De eerste i ,'alshoek die het projêct vorm gegeven heeftwas cle Vergangen-

hdtsbewàltigung zoals die in dejaren zestig onder Duitse en deels ook Oos-
tenrijkse volkskundigen op gang was gekomen. Van grote invloed waren
twee studies van Hermann Bausinger en zijn leerling Wolfgang Emmerich.
Beiden bekritiseerden het na 1945 opgekomen beeld als zouden onder het
nazi-regime twee volkskundes hebben bestaan: een 'goede' volkskunde,
die trouw was gebleven aan de erfenis van Herder en de gebroeders
Grimm, en een 'gepen/erteerde' volkskunde die louter van buitenaf door
het nazi-regime was opgedrongen.a Dat zelfbeeld paste in de veel algeme-
nere overtuiging in de toenmaÌige Bondsrepubliek Duitsland als zou een
hulpeloos volk door een aantal 'demonische' individuen zljn overvallen.s
Voor de volkskundigen die zich duidelijk hadden ingelaten met het regi-
me maar na de oorlog hun posities eenvoudig konden behouden was dat
een welkome voorstelling van zaken.

Bausinger en Emmerich betoogden echter dat het onderscheid tussen
een 'goede' en een 'geperverteerde' volkskunde weinig bestaansrecht had.
Ze lieten zien hoe gemakkelijk de romantisch-nationalistische oriéntatie in
de volkskunde van de jaren twintig en dertig - haar oorsprongsdenken,
haar koesteren n een onbedorven, bodemgebonden boerencultuur en
haar toenemende biologische definiëring van volk, stam en ras - zich in de
ideologische campagnes van het nationaal-socialisme had laten incorpore-
ren.6 IJet Ahnenerb¿, het wetenschappelijke bureau van de SS, en het hier-
mee riyaliserende ,4mt Rr)senbûg,herbureau lan de NSDAP, hadden als het
ware wlj spel.7

Daar kwam nog bij dat zich in en rond de toenmalige volkskunde een
concrete en zeer aclieye cultuurpolitiek ontwikkeld had in de voÍn van
manifestâties, tentoonstellingen en talrijke amateur-verenigingen rond bij-
voorbeeld klederdrachten, volkskunst, volksdans of volkslied. Deze niet-
academische en sterk lokaal gewortelde aanwezigheid van het vak maakte

4- H. Bausinger 'Volksideologie und Voìksforsc h u ng. Zùr nationalsozialisrischen Volkskünde , in:
'Zeißôhri9 fü)r Uothskund.e 8l (1965) 177-204; W. Emmerich, Zur Kritih ¿ø votksruÁi¿¿ot'gie \h^nkrùft
a.M. l97l). Beiden bouwden voort op een âl in 1946 lcrschenen maar nier of naù\'el¡jks gereci-
pieerde k ti€k van de socioloog Heinz Mau. Zie H. Maus, 'Zur Situation der der¡rschen Volkskun-
de',i Die Intmationate úùsch.iul:3 (1946) 349-359.
5. Zi€ hierover WF. Haü3, Dù hitlose An\ifßchi'uß (Keulen 19?7).
6. Over 'goede' en 'geperverteerde' wet€nschap, zie ook de verhelderende opDerkingen bij F. lan
Vree,'Ras, volk€n cultuur Ande¡e peßpectieven op we tenschappelük€ ràdities', in:M. Eickhoff, B.
Henkes, E øn vree (eds.) uoth:eigen. R^', rulhrut en uetm¿haþ in Ned.ùt¿nd 190G1950. Elfd¿Joarboek
Oorlogsdoønntahe øn het N¿¿ertnnds lßtituut úot Otlogsda¿uiüntah¿ (Z[tphen 2000) tl-31.
7. Zìe hieñ,oor ook M.H.I<^ter, Das "Ahnnerbe": ¡lie [oß¿hùngs- und, Lebgminschaf in dø SS. Otgø.

nísahoßgeschtëht¿ lon 1Ð5 ,À -¿94J (Heidelberg 1966); R. Bollmuq ,¿r ánt n asenl)er? un¿ seine cegnc
Stu.lien tun Møchtkanpf im nationalzoüalütüchn HÙsrÀ¿/¿iÐr,¿ø (StutrgârÈ Ì 970) .
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de volkskunde eveneens aantrekkelijk voor de nationaal-socialisten s Het
heeft de naoorlogse generaties ÇJ. Voskuil is een goed voorbeeld) hoogst

wantrouwend gemaakt ten opzichte r,e.rl alle amateurbelangstelling en n

iedere 'toegepaste' volkskunde.e Tegelijk waarschuwde Bausinger voor al

te gemakkelljke onderscheidingen tussen 'goede' en 'foute' volkskundi-
gen. In principe sloot een essenúalistische bevlogenheid met volk, stam of
ras een kritische opstelling ten opzichte \2I] het nazi-regime niet uit. Soms

werd zo'n stell¡ngname zelfs met de dood bekocht.r0

Met hun baanbrekende kritiek stelden Bausinger en Emmerich de meer

of mindere collaboratie met het nationaal-socialisme alsnog aan de kaak

en pleitten ze tegelijk voor een grondige theoretische bezinning oP het
vak. Bausinger en zijn leerlingen, bekend geworden als de 'Túbinger Schu-

le', hebben hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd, evenals de meer his-

torisch georiënteerde 'Münchener Schule' van Hans Moser en Karl-Sigis-

mund Kramer. Toch zou het nog tot de jaren tachtig duren voor een

volwaardige historiografie van de Duitse en Oostenrijke volkskunde onder

het Derde Rijk ran de grond kwam.ìr

Terwljl deze historiograhsche interesse onder Duitse en Oostenrijkse

volkskundigen weer lijkt af te nemen, is tegelijkertijd een fel debat ont-

staan in de Duitse en Oostendjkse geschiedwetenschap over de vooroor-
logse carrières van Werner Conze en Theodor Schieder, twee historici die

nauw waren beû:okl(en bij de zogeh eten Volksgeschichte, een etnonationaaì

georiènteerde tak van geschiedschrijving die in verregaande mate mee-

ging in de ideologische posities van het nazi-regime.r2 Sterker nog: in de

8. Vgl.w Kâschuba,,E nlùtung in du Eúoþti cl¿d.î¡l¿¿o¿og,¿ (Mùnchen 1999) 72 ln z¡jn hoek ôver

de SS in Nededand spr€ekt In 'tVeÌd ten aanzienvan de nazi-ProPaganda nog van een 'haast ricidùle

ovenchatting van âIes wat met v¿lkl¿ø te maken had'. Zoals r€cent onderzoek laat zien, heeft de

auteur hier eerder een en ander ondeì¡chat Zie N I{.C.A. in 't Veld, r¿ SS ù Nedûland DocuMtn
uit Ssafth¿L'¿n 193t-1945,I ('s'GEvenhâge 1976) 276.

9. Zie R. Bendix en G. welz (eds.), Cùtturat broheft'ge: Fo"% of intellrctual þacriæ in soôieq' them '
í\riìmer Joumat of Foklon rR¿ç¿¿lcà 36 (1999) i B. Kirshenblatrcimblet, 'Folklorists in Publi': Re'fle'

tions on CultuÞl Broker¿ge in th€ United States ancl Genarry',Jrumal oJ Folkk'te R?:earch27 (2000)

l-21. Voor Nederland: A. vr àet Zeijden, De ooøgæchìedm1s ún het Ne¿¿ 'xnds Cmrtum loû Uolk:;cut

tut De ondal;¿¿ùningún de ulkttulruu'beoe.t'eûing xn Ne.dølanl 19491992 (U trecht 2000); H RÒóden-

burg,'Tusse!ì diståntie en bet¡okkenheid: "Pùtìli. Fôlklore" en de volkskunde in Nede¡lând en \4aan-

dercÍ',n: MM. Tijd:.turi.Ít loù otksc Ltl'tur in l4aandm211 (2001\ 5-8-

10. Bausinger 'Volksideologie', 200-201; Bausinger doelt hier op de mùziekw€tenschaPPer en

volÌskundige Kurt Hùber, die deel uirmaakte van de verzet groeP rond Hans en SoPhie S'hôll
11. H. Gerndt (eà.), volh:hund¿ und. Nationalsozialünß (Mnîchen 1987); J Dow en H Lixfcld
(eds.) , cmøn uot¡:hùnà¿: A düad¿ ol th¿orehcat cØþontã¿ion, d¿bate ønà ru,ñentaùon 1967'1977 \Rloom'
ington 1986) ;J. Dow en H . L'xlelà \eds ) , The nazircation of an aca&nic disci|line: Folhbre Mrt rh¿ Thi t
Rd¿l¡ (Blooming.on 1994)t H. LxÍetd, Fotklote ãnd Ia:ckm: The Reich Instxtùt¿ fot Gmún uolþ:hund¿

(Bloomington 1994)j W.Jacobeit, H. Uxfeld en o. Bockho¡n (eds.), v.;thi'che Wì.ssètL'chaf- G6r.lttn
und.Tndz ¿n dnàeùßchd nd, östelaeichüchmvolk:kund¿ ìn dø eßten H¿iW d¿s 20.Iøhrhund¿rß (Wenen

enz. 1s94). Voo¡ Frankrijk, 
^e 

C Faürc, Ia þûjet cuhøel d¿ VictA: fotHtûe et rewlutim narinndt¿ I94G

l94l (Lyon 1989). Voor Engeland zie b¡jvoorbeeld G.ßoyes, The imaeined øiuage: Gtlture' idaotag and

thë English Íotk reub.lt (Mmchester 1993).

12. K Schònwaìde¡, -aättoriþ¿rmdPolitiÁ. CeschìthtsúwhajinNahMkozt¿l¿rnzt (Fr¿nkturt 1992) j
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moderne Sozialgæchichte, zoals na de oorlog vormgegeven door Conze en
Schiede¡ zou nog steeds dezelfde romantiserende en antimodernistische
inslag spelen die cle Volksgesrhirhi¿ had beheersr. zij het nu in progressieve
gedaante.ls In het debat is vooral gewezen op de Ost-forschung, op de be-
wuste bijdrage van d.e Volkshi.storiker aan Hide¡s úlkische Fhtrbereinigung in
Oost-Europa.ra De laatste jaren is ook meer aandacht ontstaan voor de
Westþrschung, voor de met heel wat meer respect tegemoet getreden stam-
genoten (Nederland, Belgie, Luxemburg en Elzas-Lotharingen) in het
westen van het -R¿i¿l¿. In dit onderzoek is ook de prominente rol belichtvan
historici als Theodor Frings en vooral Franz Petri, die hier respectievellk
in de bijdragen lzl Dekker en Rzoska passeren.ls Zowel brj de Ostforschung
alsbij de Westþrschzzgzijn ook volkskundigen betrokken geweest. De gren-
zen tussen Volksgeschichte, voÌkskunde rnaar ook geografie, archeologie en
andere disciplines waren vloeiend, het ging om werkelijk interdisciplinai-
re ondernemingen. Met dit nieuwe historische onderzoek wordt zo een
breder en verhelderend kader aangereikt, niet alleen voor de historiogra-
fie van de Duitse en Oostenrijkse maar ookvoor die van de \4aamse en Ne-
derlandse volkskunde. r6

In Nederland drongen de theoretische vernieuwingen van de Túbinger
en de Múnchener Schule voor het eerst in de jaren zeventig door. Ver-
nieuwing kwam er dankzij Voskuil, die scherper dan bijvoorbeeld Emme-
rich, zag dat met ideologiekritiek de wetenschap nog niet van ideologie
ontdaan wordt.tT Toch leidde deze eigen Vergangenheitsberxàlti,gungnoch in

U.Woltr, Litt¿ß ¿t Patriae. Dds Janu\eeticht ¿ù Hi\¡Øir (Srur€årt 1996)i P Schötder (ed.), c¿scåt¿l¡¡r
schtubung úb Legilimãti.o,ß1"iwchafr 1918 1915 (Fr¿nuurt 1997); w. Schulzc en o.c. Oexle (eds.),
Dtuß¿h¿ Histûihù in Nahonakozialienus (FftnlFtlt 1999); M. FahlbÌrich, I4A$¿ru. hãÍ¡ ím Di%t dû mtìÈ
nal:@iaktisôhìn Politik? Di¿ yoltÃdtußchm Ftstlùn gsgenn,uùaItm'M lgJl-i9Ð (Baden-Baden 1999).
13. W. Schulze, Deùtsche Geschichtswissenschaft nâch 1945 (Mùnchen 1989); w' Oberkrome,
Vo4Lsge:.hichte. M¿¡hod.irche Inntuation und !òÌh.tsche ld¿.olagirìetung in dø dtutyhn c$chichßtuüsetLtchaft
1918J945 (Gõtúrngen 1993); H. Lehmann enJ. vm Hom Melron Gns.), Pt'ths af continüiE: Cntral
Eunþean historiogtúþb fÌom th¿ 1930s to the 1950s (Cambddge 1994).
14. M. Rltteigh, Gmary htÍ1, eo-'t1uúds: A stud.J of ostltyhungm theThird Rei¿Ìr (Cambridge t988);
M. Rõssl€r, 'lvðr¿'6¿l¡¿f ¿h L¿bm$aun. Geogafsche Os[oßôh nginNationakdialisM. Ein B¿ìtrãg z1!t
DíeiþIing*chicht¿ dø Ceoeraþåt¿ (Be¡lùn en Hâmburg l991)t l. I{aa\ His¡otiÀel ím Nationatsùi¿lisnß.
Deuß.he C*ôhichß1ui'smschaf und. d.ù Volktuùskatnþf ,m Or¡a¿ (Göuirgen 2000) .

r5. Zie bijvoo¡beeld de b¡jdmgen iân Schóuler in: idem (ed.), Ces¿hicht:schreíl,ung,20+26, et in:
Schulze en Oexle (eds.), Dtußch¿ HüIûìhd,89-113; B. Dietz, 'Die Inte¡diszipìintue 'Wesrforschung'
derWeima¡er Republik und Ngzeit als G€genstand dcr Wissenschaftr ùnd Zeitgeschichte. ¿rberle-
gungen zu Forschungsstand und lorschùngsperspekttuen' , c¿sôhichteimW6rø l4 (1999) 189,209i B.
Dietz, H. Gabel en G. Mölich (eds.), t:Ìíf.[ûach d.m w6len. Dte "W¿stîorschung" det ùlhischùatiØaten
Wi:s¿t1:chalen zlon norduÆt%oþàischn Raun ( 191919óú) (Münster 2003) .

16. Voo¡ de b¡drage \'€n volkskundigen aan de 'Ostpolirik', zie o.a. I. Weber,KellemanrÌ, 'Zùr F.àge
der inter€thnischen Beziehungen ìn der "SpÞch insel Volksku nde". Oslmì.histh¿ Zàßrhn[t fùr Uotkj-
lund¿ 62 (\955) 194?t !. Schenk, 'Interethnische Fo¡schung', in: R. Brednich (ed.). Gtndrbs d¿rValks-
lnxÀd¿. Ex Íährung in di¿ F¡'tschmssfet¿ø dø Eutup¿üscha Ethnokgþ (Rerl\jtr lî' tweede drùl) 339341.
17. JJ. Voskuil, 'Geschiedenis mn de Nederlandse volkskundc. Ponrer van e€n discipline', in: yolk-
kLn¿ig Buthtm t0 11984\ ¡42.
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Nederland noch in \4aanderen, tot een nieuwe, reflexieve geschiedschrij-

ving van de volkskunde tijdens het Interbellum en de bezettingsjaren't8

Daarin lag dan ook de eerste opdracht van het \î'{Gproject Opmerkelijk

genoeg heeftzich sinds de aanvang van het onderzoekin 1998 eenware ex-

plosie voorgedaal in de interesse voor de volkskunde in dit újdvak Er is

haast sprake van ouerhill, waar de hemieuwde aandacht voor kwesties lan

etniciteit en naúonale identiteit zeker mee te maken heeft. Behalve Hen-

kes, Rzoska en Van Gerven hebben sindsdien ook etnologen als Ton Dek-

ker enAd deJong het onderwerp aangesneden en hetzelfde geldt voor een

aantal historici en antropologen, in het bÜzonder Rob van Ginkel Belang-

djk is dat nuit het project aansluiting is gezocht bÜ vergelijkbare histo-

riografische analyses in bljvoorbeeld de geschiedwetenschap, de archeolo-

gie, de geografre en de culturele antropologie. Deze bredere, deels

ànvoorziene aandacht is zeer wuchlbaar gebleken. ls

18. De belangstelling komt rond 1993 op gan8. Zie bljvoorbeeld J L M Vos, De sþieg¿I dÆ ò aeEt

Valhsli¿dn¿giþ n ôuttûú?olitiek engagenent, in het bijzondî in het sociõlìstis'h¿ m katholizh¿ jellqdidealisw

qae," n"t iniøan- 1N¡megen 1993);J. \an der Kooi, 'De volkskunde aan de Nederlandse ÙniversÈ

teiten. [en historisch overzichC, in: T. Deklet P Post en H Roodenburg, ' nti4taren' li¿lubbers mþrÈ

Íßwm. Momrm uiì, d¿ g¿schiedag tm d¿ N¿àùI¿ndse ûoli:hnd¿' ¡\ema1:f,tmmer Vo tskundig Bulh[in

20:3 (lgg4) 32T342;T Dekkcr 'Het Rijkinstituut voor Nederlandse Tââl en Volkscultuur Een mis-

lukt initiatief tijdens de Tweed€ We¡eldoorloB', in: ibidem,341474; A r€n der ZeÜden' 'De "wortels"

n de volkscultuù¡. Retoische €lemenren in het werk ÞnJos Schrijnel', Volkstundig Bu ¿tin 21

(1995) 33r-350; T. WagemakeE, 'HetVaderlandsch Historischvolkfeest over DJ van de¡ven næ
satourisme en de modene folklore', in:/¿¿,åoeh Nedùtønd's Oþmtuchtnu:euñ 2 (1996¡ 111-181t

wTh.M. Frijhoff, volkskln¿¿ m eu ulm¡t¿teñhaþ: d¿ uþs en do% xan em ¿li¿¿Ú¿g (Amsterdam 1997)

35-39; G. Rooijâklers, "'De tot vorm gekomen Persoonlijkheid \'Ìan het volk" Volkskunst ãls 
'xÌtùùr-

d\a}nose' , \r\t Votþ.'þ n¿ie Buu¿tin23 (lssi) 8+106 Voor \4aânderen' zie M Jacohs' uo Lskun¿¿ in h¿¡

nø¡tm-. n, Zu¡¿",¿nto"d:e Cenrtab 1)0or Folkloftandnæh, ¿en mtbreþ¿nd¿ s¿l¿¿À¿i (Cent 1989)

19. J. Frieswijk,'Over boerenhuizen, ûleboarden en kiPPenÛapPeqes volkskundige activiteiten in

Friesiand in dà periode I g1'&1s46' , l Votkskundig BL ¿tin 25 (1999) l-38; B' Henkes en R @n cin-

kel,'Overboercn en bosjesmannen. MomenteD van toenadering €n distântie tussen volkskunde en

volkenkuDde', in:, 
"r'r¿rdt'ß 

Sociolageh Tiid^\clvif 26:2 (1999) 255-281; R van Ginkel, 'IllÙsies !ãn

het eeuwig onvemnd€rlijke Volkskunde en cultuuryolitiek in Nederland, 191+1945', in: uolh:kundig

Butl¿tinz¡ OggB) 54+384irden, Oþ øek naar agnhei¡l Denkbætdel¿ en disclßsìls ouÙ tuttuur n idmti-

t¿it in Nedøland ('*GPrenhage 1999) ; Idem, v¿¿lð a'ltÙu øh xalkuil Oær anboqolagi¿, o\rshun¡l¿ n tul'

tuù¡þalitíeh (Ansterdam 2000); B. Henkes, 'Voo¡ Votk en Vaderland Over de omgâng met wet€n-

schap en politiek in de volkskunde', in EickìoF, Henkes en Van V¡ee (eds.) voth:cigen,62'g4i Dekke\

'Ideologie eD volkcultuur', 3046; A. deJong, De dirigürfø uãn d¿ hùinneîing' l'Íßeãlisering m ntttiÈ

nalrøiigü'n d, úIþscun ø in Nuletland, 18 t5'1940 (Nijm€gen 2001); T DelAer, D¿ Nddañ¿'¿ øotkç

hmd¿. D¿ øtue¡enschaþþeliihíng ún e¿n anoriØeh bet&ngstetting (Ansterdam 2002) Voor \azanderen:

B. Rzoska. 'Hoeve, stam, bodem €n volksaard. Clemens Trefois en d€ \4aamse volkskunde tijdens het

lnt€rbelùm', in: Oost'v\úanße Zantenl4 (7999) 385410; A K L ThÜs, 'Over "volkskunsc' er de artis-

tieke âiant garde in l4aanderen ( 1894 1934) . Uit de bouwgeschiedenis aan een mentâle const¡Lrctie 

"iît VotL,tuln(tig Bun¿tinz, (1999), 2-3, r77-196j B. Henkes €n B Rzoska, 'VolkskÙnde ùnd 'volkstums-

politik'derSS in den Niede¡landeD. H E schneiderundseine "Grossgemanischen" Ambitionen für

àen niederlãndischen Raùm', ill: Dietz, Cabel en Mölich (eds.), GriÍf nach dûn W6!m Ðíe Wëstlor'

sctung'd¿¡ töthír¿haatiØatenWisswhalønzunnotdust¿ùnjþãi'êh¿n Røuln' 1919'1960 (Mnnsú 2003)

291-3t5j B. Rzoskâ en B. Henkes, '"D6 Volk $arde n€u entdecktl" VoÌkskunde und die "Boßgerma-

nische" Kuìturpolitik in Flandem (193+1944)', in: lbiàerî,447-472
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Natie, staat en volk

De tweede centrale invalshoek lag in het nationale en internationale debat
over natie en natievorrning. Vandaar uit zou de gewenste historisering en
contextualisering vorm kunnen k4jgen. Het project moest allereerst een
antwoord verschaffen op de waag hoe de volkskundebeoefening in \4aan-
deren en Nederland gerelateerd was aan de voor beide gebieden verschil-
lend geachte processen van natietresef en natievorming. Met andere woor-
den, hoe fungeerde de \4aamse en Nederlandse volkskundebeoefening als

resultante én als katalysator van deze processen? Langs deze weg zou een
scherper inzicht in de theoretische zwaktes, in het gebrek aan kritische
weerstând in de toenmalige volkskunde verkregen kunnen worden, te[wül
omgekeerÇ het project vanuit zijn comparatieve opzet een bijdrage zou
kunnen leveren aan het nationalismedebat.

Vertrekpunt was hier het bekende, in dit debat gehanteerde onder-
scheid tussen 'jonge' en 'oude' naties. In oude staatsnaties zoals Frankrijk
(ofNederland) zou het natiebesefzich in de eerste plaats rond de staat en
de 'hoge' cultuur van de heersende klassen ontwikleld hebben. Injonge
naties zoals Duitsland (of Maanderen) zouden gevoelens van natiebesef
zich vooral op de t¿al en de volkscultuur hebben gericht, ze moesten zich
immers ontwikkelen buiten enig staatsverband. In de oude naties zou daar-
om de belangstelling voor volkscultuur zeer bescheiden zijn gebleven; in
de jonge naties werden de eigen emofadities en emogeschiedenis juist
ontdekt, zo niet 'uitgevonden'.20 In dit laatste model werd de 'authentie-
ke' cultuur lz¡ boeren en vissers een regeneratieve betekenis toegekend:
ze moest zoveel mogelijk worden vastgelegd, vóór het te laat was, en ze

moest dienen voor het 'her-winnen' r,an de natie, Ze was authentiek, w¿lt
van eeuwen her Opgepoetst en gladgestreken werd ze als 'volkscultuur'
geèssentialiseerd. In dit romantisch nationalisme, met de gebroeders
Grimm als bekendste voorbeeld, was de volkkunde in veel negentiende-
eeuwse Europese gebieden tot ontplooiing gekomen.2l

Voor het onderzoeksproject kon het onderscheid tussenjonge en oude
naties een interessante, heuristische rol verr,rrllen. Bekend was dat \4aande-
ren veel lroeger dan Nederland open had gestaan voor het romantisch na-

20. Voor een moderne, genuanceerde samenvatting €n het ondeEcheid (de auteur spreekt 1,ãn

het'ehìische' en het 'territoriale' model), zie A. Smltb, NatiØøt Iàsntitt (Londen 1991) h{dst. L
21. Voor een ruim€re behandeÌing, ook ten aanzien van de Nederlandse rolkskùDde, zie H.
Roodenbùrg, 'Ideologie en vollscultùr¡¡r het interûâ.ionale debat', in: Dekk€r, Roodenburg en
Roo¡jakkers, yr¿Ar¿ül¿¿u,", 6G109. Voor een k¡itische eD kemachrige visie op het mmantisch nationâ-
lisme in de volkkunde, zie R.D. Ab¡ahams, 'Phantoms of romantic nationalism in folkloristics', in:

Jou:mal of At\enrun Fokt¡u 106 (1993) 3-37. voor een sdmulerend overzicht van kwesties van aìrrhen-
ticiteit R. Berdix, 1n r¿@7¿h of authentíôb: Thz lomdtion olfolhlor¿ stu¿Ìß (Wlsconsin 1997).
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tionalisrne van de Grimms. Volkskunde en \4aamse beweging wisten elkaar

al woeg te vinden. Al in 1888 werd een eigen vakorgaan, het Maamse tijd-

schrtft Vothshund¿, opgericht. Ook in Europees opzicht was dat relatieflroeg'

In vergelijking hiermee, aldus Voskuil, was de geschiedenis rzn de Neder-

tandse voikst<unde 'armoedig'. De Nederlandse overheid had nauwe\jks be-

langstelling voor het vak en daarin weerspiegelde zich de geringe interesse

\zrr-het publiek.2z Enigejaren geleden werd eenzelfde arrnetierigheid voor

de Franse volkskunde geschest. Christian Bromberger sprzk zelfs van een

'longue lethargie ethnographique'.23 In zulke aanwìjzingen leken zich de

struiturele verschillen tussenjonge en oude naties te manifesteren en dat

maakte een comparatieve snrdie naar de volkskundebeoefening in Vlaande-

ren en Nederland tot een interessânte onderneming: interessant voor een

nader begrip lzn de eigen discipline, rzrt haar toenmalige begriPsvorming

en haar raakpunten met het nationaal-socialisme, én interessant voor een

nader begripìan de toenmalige processen van natiebesef en natievotming'

tegel¡jk is tret model vanjonge versus oude naties niet onomstreden ge-

bleven. Het is wel erg abstract, in werkelijkheid lopen de verhoudingen

veel meer door elkaar. Vandaar dat wel is voorgesteld om de verschillende

oriëntaties als'culturele idiomen'te dehniëren We zouden dan kunnen

spreken van een 'staatstationaal' en een 'etnonationaal' idioom, waarbii

iådere natie - verschillend per periode en zeker ook naar regio (Friesland'

Bretagne) - haar eigen verdeling lzn deze idiomen heeft gekend 2a Het is

een i;teressante suggestie, omdat het Franse natiebesef aan het einde van

de negentiende eeuwjuist een sterke etnonationale impuls onwing' terwijl

hetzelfde ook voor Nederland is vastgesteld. Zo hebben bljvoorbeeld Van

Sas en te Velde laten zien hoe zich in het Nederland rond 1900, geinspi-

reerd door de Boerenoorlog in Zuid-Afrika en de inhuldiging van konin-

gin Wilhelmina, een nieuwe, meer etnonationale orièntatie ontwikkelde 2s

22. JJ. Voskuil, 'Geschiedenis \ãn de votkkunde in Nederland" in: UoL''skundie B ü2tin10 (1984)

¡1-52; voor de aanvantelijk zo magere olltlangst \'ãn heL rommtisch nationalisme' zie H Rooden-

burg, 'Tusen '\,olkgeesf- en "vorfsverlemng'l Over volkskund€ en nationale idendreit mn hetbe

gi,r í- a" n"g."ti"na. 
"euw', 

in: Deklcr, Post en Roodenburg (eds ) ' 'Auriqu¿ø' 268-289 Voor be-

L"g.¡t. *.ã*" geschiedenisseD van de N€derlandse volkskuDde, zie r¡Ühotr' va {h n't¿ m

*tíui-a^",n"p,f O.t:F:er 'Ideologie en volkct¡ltÌrur: een geschiedenis van de Nede ar'ìse volks-

kútde' , in: Vo $aùruur, 13-65

23. Chr. Dromberge¡, 'Ethnologi€, PatrimoiDe, identités: Y a-t-it uDe sPécificité de la situation

francaise?', in:D.IaLre (ed.\, LÐurc,þe entn cuhuß ¿¡ ?¿¿¿to6 (Parijs 1996) 12-13'

24. R Brubaker, Ci¿ø shiþ and notionhood in hønce Md Cnnani (Carlbndge/Londen 1992) rÊ17'

94, 163.

25. N.C.n 
'ãn 

Sas, 1qì¿-.1¿'St¿¿¿¿ als nieuw begin Nationâlisme irl Nederland rond 1900" in: B'zt¿

gn en MedÌ.¿¿Lingm L¿tr¿lfmde (l¿ G\chi¿àa¿ü det N¿døIãr¿d¿' 106 (1991) 600404'}l tel\tetàe' GeÛm'
'sôhaþszin 

ën þuc;ßbesf 
-Liberalis'n¿ 

en nation'|ti'w in N¿de Lnd, 187G 1918 (ì-Grãvenhage 1992) 121'

rZZ, l+grSi, rOs-r8i; R.. Aerts en H te Velde, 'De taal van het nacionaaì besef in: N C E ian Sâs

i.a".¡, uo*¿""¿ n* S"chi?Àmüt.1n de üifiimd¿eeru 
'o¡ 

i940 (Amsterdam 1999) 437441 ZieookH

n .á""h.g, 'ìa^ki"g.n island in tim€: Dùtch folklore studies, Paitting' rourisn' and craniomerrv

around 1900', in: /¿zm¿ t oT Fotktþre R6eõnh39 (2002) 2-3, 173-200'
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De r.raag voor het project werd daarmee in hoeverre \4aande¡en en Ne-

derlandjuist in het Interbellum en de bezettingsjaren nog wel verschild
hebben in hun culturele idiomen en ofde volkskundebeoefening in beide
gebieden evenals de interesse voor de volkscultuur in het algemeen, toch
niet meer verwant is geweest dan men in eerste instanúe na kennisneming
van het nationale en internationale debat zou ver¡noeden.

Wezenlijk voor \4aanderen en Nederland is bovendien dat, voorzover
overheid, volkskundigen en het publiek een daadwerkelljke interesse koes-

terden voor de volkscultuur, ze ook nog eens verdeeld waren tn hwrr tmø-

ginetL comnuni,tins.ln \4aalderen speelde behalve een groeiend \4aams nog
een sterk Belgisch natiebesef. Daarmee verkeerde de \4aamse volkskunde
in een structureel andere situatie dan de Nederlandse. Tegelijk konden
het \4aamse én het Nederlandse besef zich afzetten tegen ofjuist deel uit-
maken van een Groot-Nederlandse, een Groot-Germaanse of een Groot-
Duitse gedachte, waarbij de mogelijkheid open gehouden moest worden
dat individuele volkkundigen de ene 'imagined community' konden ver-

wisselen voor de a¡dere. Al die verschillende posities bepaalden mede het
natiebesef en de definièring van volk, stâm en ras.

Een refléxieve historiografie

De derde invalshoek was tenslotte dat het beoogde historiografische on-
derzoek een reflexieve functie moest ver-r'r¡llen en dus een sterk historise-
rend en contextualiserend karakter moest kdjgen. Daarmee komen we te-

vens blj het samengaan van wetenschapsgeschiedenis en biografre.
Het pleidooi voor reflexiviteit is, niet alleen in de historiografre van de

cultuurwetenschappen maar ook in die l?n andere disciplines, langzamer-
hand gemeengoed geworden.26 Voor de culturele antropologie, om dicht
bij huis te blüven, heeft vooral de wetenschapshistoricus George W Stoc-

king vernieuwend onderzoek ver¡ichr \{eg van de geijkte, triomfalistische
wetenschapsgeschiedenis, van het verhaal dat telkens vanuit het heden
wordt geschreven, r'anuit een niet ter discussie gestelde consensus over wat
de eigen discipline zou definiéren, wat haar centrale thema's en vragen zljn
en welke 'wegbereiders', doorgaans van het mannelijke geslacht, hetvakzo-
ver hebben gebracht. Dat soort presentisme, zo schreef hij al in 1965, kan
slechts leiden tot anachronismen, verdraaiingen of ontoelaatbare versim-

26. voo¡ de natuurwetenschappen, zie b.v D.J. Haû\,r y, sini%, qborys and uo@: The ßintntian
oj natú¿ (Lonòen r99r); zie ook R. Johnson, 'Academics ùnder pressure: Power and paradigms in
two historical periods', in:Eickhofl Henkes en Van Vree (eds.), volÀia.gø, l9G2l2.
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pelingen. In plaas daarvan pleitte hü voor het siüleren van woegere notles

en inzichten in hun directe persoonlijke en maatschappelÙke contexten'

met een open oog voor historische discontinuiteit én contnuÏteit 27

Direct in het verlengde van een dergelijke historisering en contextuali-

sering lag de voor de studiedag verkozen allianúe met de biografie Die al-

liantiã, zòab Frijhoffin zijn afsluitende bijdrage aan deze bundel aangeeft,

kent zün grenzeû. Voor de volkskunde in het Interbellum, echter, leek ze

een goede keuze. Zoals Peter van Rooden opmerkte in een themanummer

van dit ttdschrift dat speciaal gewijd was aan de biografre, gaan weten-

schapsgeschiedenis en biografie het beste samen wanneer de beginstadia

uan..r, *.t"nr.happelijke discipline worden onderzocht: de periode

waarin een r,akgebied zich nog niet of slechts ten dele heeft geÏnstitutio-

naliseerd. Zoals hij het zelf verwoordde, 'Aanvankelijk liggen de metho-

d.en, problemen en hulpmiddelen van de discipline nog niet Yast, is haar

beoeiening nog een zaak van arnateurs, en zün de persoonlijke overtui-

gingen en lotgevallen van de individuele onderzoeker dus van groot be-

hng.'2e
óat gold zonder meer voor de volkskunde in het Interbellum Zowel aan

\Àaamse als aan Nederlandse zljde was het vak nog ma mondjesmaat geTn-

stitutionaliseerd. Er waren twee vaktijdschriften, beide aan Vlaamse züde:

Volkshund¿ en Oostuloømse Zantm; aan Nederlandse ziide was er het popula-

riserende Eigen Volk.Ylzand,eren bezat twee volkskundemusea, in Antwer-

pen en in Gent; Nederland had het A¡nhemse Openluchtmuseum- Aìs we

ver-volgens niet al te nauw naar de leeropdrachten kijken, dan waren er aan

het eind van dejaren dertig zelß vier hoogleraren:Jos' Schrijnen (N!jme-

gen),Jan de Vries (Leiden), Paul d.e Keyser (Gent) enJan Gessler (Leuven)'

Tènslotte kende \4aanderen nog de Zuid-Nederlandse Centrale voor Folk-

lore-onderzoek en Nederland de Volkskunde-Commissie van de Koninkl!-

ke Nederlandse Atademie van Wetenschappen.2e Daarmee zijn r{e voor-

naamste vormen van institutionalisering geschetst' In feite werd de

volkskunde, zowel aan Maamse als aan Nederlandse züde, beheerst door

drie ofvier krachtige persoonlljkheden, met daarin een oprallende inbreng

van 'amateurs', van onderzoekers buiten het universitaire circuit' Dat blljkt

ook uit de hier verzamelde artikelen lmmers, viçr lal de vijfvolkskundigen

die ter sprake komen (Maurits de Meye¡ DirkJan lan der Ven, Elise van der

Ven-ten Bensel.en Albert Marinus), bedreven het r'ak in de marges van het

2?. G.w' StockngJr, 'On the limits of "Pres€ntism' and "historicism" in ú€ historiography of the

behavioÞl sciences', in: i dem, Rtr¿ê, ¿ultü¿ and eûoL1ttÌon: EssaJs in the hütott of antlÛoþolog (Newyotk

(196s) 1-Ì2. Voor andere klassiek geworden studies, zie bÏvoorbeeldJ BooÍ' Othø tribes othû sctib$

ilthaca NY 1982); B. RupFEiseûeich (ed.), -atirlø6 de I'anthflj\ologie, X\ry-XIxe r¡¿'¿5 (Parijs 1984)

i8. peter r" nood.", Ñut en nadeel van de bi o$añe', i't: TiidÃêhtiÍt üoÙ Sociat¿ G¿schiPtldis 15'1

(1989) 6&69.
29. voor deze gegevens, zie Dekkea 'Ideologie',Jacohs, Uothskw¿e
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univerSitaire bedrijf. Intrigerend, in deze marges, is de rol van Elise van der
Ven-ten Bensel en een viertal andere wouwen: Corrrelia Catharina van de
Graft (evenals Ten Bensel gepromoveerd), Johanna BergmalsBeins, EJ.
Huizenga-Onnekes en Hermina C.A. Grolman. Van hen was alleen de laat-
ste werkzaam aan de universiteit, als assistente lzn de Utrechtse antropo-
loogJ.H.E Kohlbrugge. Helaas heeft de inbreng van 'amateurs,' en in het
bijzonder van de wouwen onder hen, nog maar weinig aandacht gekregen
in de geschiedenis van de volkskunde. Het zogeheten Mattheüs-effect heeft
hen weggedrongen, Dat effect, ooit gemunt door de Amerikaanse socio-
loog Robert Merton, verwijst naar Matttreus 13:12; 'Want wie heeft, dien zal
gegeven worden en hij zal over-vloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van
dien zal genomen worden ook dat hij heeft'. Het probleem, zoals de histo-
rica Mineke Bosch het onlangs verwoordde, ligt vooral daarin dat in een
triomfalistische wetenschapsgeschiedenis de bereikte status in de weten-
schap al gauw met de kwaliteit ofbetekenis van het werk wordt verbonden.
Dat omgekeerd status alleen al betekenis kan creèren, wordt daarmee over
het hoofd gezien.3o Merton's Mattheüs-effect is in feite een r'an de ontoe-
laatbare versimpelingen waar Stocking over sprak. Ook Volkscultuur, de
nieuwe, al vermelde inleiding in de volkskunde is niet geheel aan het effect
ontsnapt. De amateurs tijdens Interbellum en oorlogsjaren zijn redelijkver-
tegenwoordigd maar onder hen vinden we slechts h^¡ee \,Touwelijke onder-
zoekers, Van der Ven-ten Bensel en Huizenga-Onnekes. Recentelijk is iets
hiervan rechtgezet door Albert van der Zeijden, die al eerder aandacht
woeg voor de amateurs er voor de 'toegepaste' volkskunde.3l

AIs slechts een klein aantal volkskundigen aan een universiteit of ande-
re onderzoeksinstelling verbonden was, dan is een grotere aandacht voor
de amateurs in hun relatie tot de gevestigde academici alleen al daarom ge-

wenst. Met een dergelijke contextualisering kan het inzicht in de universi-
tair beoefende volkskunde alleen maar worden vergroot. Opmerkelijk is

bijvoorbeeld de betekenis die nu aan een academische buitenstaander als

DirkJan r'an der Ven wordt gehecht. Werd zijn inbreng door Voskuil nog
in het ridicule getrokken, nu wordt hij om zijn veldwerk, zijn films, foto-
grafie en journalistieke folklorisering van de volkscultuur juist beschouwd
als een sleutelfiguur voor het begrüpen van de toenmalige volkskunde.s?
Albert Marinus is een nog wonderlijker geval. Ook buitenstaander maar,

30. M. Bosch, G€l€€rdengenàlogi€ versui d€ biogmfie in gender- en wetenschapsstudies', in: Gê
tuinaz3 \2oo0) 1t32.
31. Van der Ze¡jden, 'Vrouwen in de voÌkskund€' (zie dãar ook verder€ lilemtuur over deze vrou-
wen). Voor de amateurs in het algemeen: idem, y¿otgÆh;¿dni'DeRlêcoùrtbesteedde ook aândacht
aan de mateuß, met name aan de lemar Nede¡lands Tjaãrd de Haan. Zie bijvoorbe€ld W. de Blé
court, 'Tjaard Wiebe Renzo de Haan. 's-Gravenhage 25 aueustus 1919 - Oegstgeest 22 november
1983', ijl: IaaÌboek øan de Maaßchaþþù àø Nede and:e Lettethund¿ (rsa8-rsaq r22-r24.
32. JJ. Voskuil, 'Het tüdelijke me¿ het eeùwige verwisseld, of op de klank van de midwinterhoom
de eet¡$'igheid in', in: v¿liskundigBuu¿[ini QgAl) lãO.
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zoals Jan van Gerven aangeeft, zijn werk laat zien dat een niet-e,ssentialis-

tisch-geluid wel degelijk gehoord kon worden in het Interbellum Dat

maakizln Belgisch-nationalisme en ziin marginale positie des te intrige-

render.33 MetMaurits de Meyer komt een'amateur' 1l andere statuur aan

bod. Hlj was een lan de drie of vier dominerende persoonlijkheden in de

\4aamsã vokskunde, maar over zljn persoonlijke en politieke identifrcaties

was tot nog toe weitig bekend. Hoe, bijvoorbeeld, verhielden zijn opvat-

ting.n ou"i G"r^aanse en Romaanse cultuur zich tot de 'Westforschung'

enäan in het bijzonder tot de ideeën van Franz Petri, de historicus die de

nationaal-socialistische cultuurpolitiek in het bezette Belgiè vorrn gaf'r Dat

de Leidse hoogleraarJan de Vries in 1943 als begunstigend 1id toetnad tot

de Germaanse SS was al langer bekend Maar hoe De Vries in zijn per-

soonlijke en wetenschapPellke overtuigingen daar uiteindellk - en wel-

bewus"t - toe besloten heeft, is een ander verhaal Geplaatst naast de lotge-

vallen en verschuivende identificaties van de vier andere volkskundigen

verkrijgt ook zijn Wndegang nieuwe, verhelderende contouren'

Ten geleide

Het gaat in dit themanummer in de eerste plaatsom een historiserende en

.ontl""trlulir..errde benadering en daarin, zoals hierboven al duidellik

werd, speelt het biografrsche een wezenlüke rol De auteurs hebben niet

gerocht naar onderscheidingen van 'goed' en 'fout'' Ze zljn vooral geinte-

iesseerd in de toenmalige begripsvorming, in het - behalve blj Marinus -
nagenoeg ontbreken ran enige theoretische weerbãarheid ofop ziin minst

weãrbaÑgheid ten opzichte van het nationaal-socialistische ideeëngoed'

Tegellk sieelt nog een tweede vraag Al werd de volkskunde' zowel in

f.Aätá..å als Neáerland, beheerst door een krachtig emonationaal idi-

oom, de keuzes en opties van iedere onderzoeker, binnet ofbuiten de uni-

versiteit, liepet telkens weer uiteen. Minstens zo belangrijk waren de ver-

beelde gemeenschappen: de \4aamse of Belgische gedachte' de Klein- of

Groot-Ñederlandse en de Groot-Germaanse of Groot-Duitse gedachte Die

oriëntaties, vaak verschuivend in de újd, bepaalden deels welke betekenis-

sen, met al hun subtiele, nu nog moeilijk te achterhalen verschillen' door

deze spelers in het volkskundige veld aan kernbegrippen als volk' stam en

33. Ook met de BelBisch-Sezinde historicÙs Henri Pirenne had Marinus geen banden over Pi¡en-

"" "" 
,1" "..ft."¿"g 

.t h-et etnonationale paradigna zie M-.Beyen' 'Natuurlijk€ n¿des? Nation¿le

**, t'i.L.¡,ì¡'i"g i. Belgiè en Nederlancl rusçen Fen tribââl en een so(iãal-culrureel paradigm¿ '

in: Van Vr"e, Henke. en Ei.lhofT rPds ì votksàg"n 9s-126'
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natie werden gehecht. Het feit dat de volkskunde in \4aalderen en Ne-

derland nog maar zeer ten dele was geinstitutionaliseerd verschafte deze

individuele orièntaties een niet te onderschatten inbreng in de vormge-
ving van het vakgebied. Dat moet telkens voor ogen worden gehouden en

de vier auteurs doen dat voorbeeldig. De inbreng van de þusona, zoalsFnj'
hoff in zijn afsluitende essay signaleert, is een ander verhaal: ze is eerder

impliciet gebleven. Toch ligt in die toegespitste biografrsche benadering
rnisschien de meest veelzeggende vorm van de gewenste historisering en

contextualisering. Het zijn dan tevens de vorm en stijl van wetenschap be-

drljven die naar voren komen.
Laat ik besluiten met een paar algemene eerste conclusies uit de rrer ar-

tikelen. Wat zonder meer duidelijkwordt, is dat het SS-,{hnenerbemettecht

belangstelling koesterde voor de \4aamse en Nederlandse volkk¡rnde in
het Interbellum.sa Het romantisch nationalisme met ztn essentialistische

begripsvorning bepaalde de volkskunde ran dat moment en het lijkt teke-

nend dat een lan de zeer weinige dwarsliggers in deze algehele eensge-

zindheid, de belgicistische volkskundige Albert Marinus, zijn inspiratie
putte uit een in het Interbellum allang uitgespêeld negentiende-eeuws Po-
sitivisme. Tegel!k, zoals Van Gerven betoogt, zal zijn afwijkende positie ook
z¡jn voortgevloeid uit zÜn Brusselaarschap, zijn redigeren r.an een tweeta-

lig volkskundig újdschrift en, bijvoorbeeld, zi jn wiendschap met een Frans-

sprekend \4aams volkskundige, Emile van lleurck.
Ook een tweede gegeven is opvallend: de overtuiging dat in de onbe-

dorven volkscultuur een alles verheffende 'volkskracht' zou schuilen, die

de eenwording van de (Groot- of Klein-) Nederlandse natie alsnog tot
stand moest brengen. Tegenover de oprukkende stadscultuur, met al haar

morele verderfelljkheid, en de heersende 'schoçjesgeest' in het Politieke
bestel moest de natie lal een nieuw en gezond fundament worden voor-

zien. De boerencultuu¡ met al haar eeuwenoude tradities, kon dat funda-
ment verschaffen. Zo lag het voor het echtpaar Van der Ven, zoals Henkes

op fraaie wijze laat zien, en zo lag het voor De Vries, voor Meertens en zo'

veel andere volkskundigen in het toenmalige Nederland. Tegelijk heeft on-

derzoek van bijvoorbeeld Rob van Giirkel en Wichert ten Have duidelijk
gemaakt, dat dit emonationale idioom bepaald niet tot de volkskunde be-

perkt is gebleven. Hetzelfde regeneratieve idioom was bijvoorbeeld opval-

lend aanwezig in de 'eenheidsbeweging' waaruit zich in juli 1940 <le Ne-

derlandse Unie zou vorrnen.35 Kortom, ook al was Nederland een 'oude'

34. Zie hìervoor ook Henkes cn Rzoska, 'Volkskunde en 'volkstumpolitik"'; Rzoska en Henkes,
'''Das Volk rru'de neu cnidecki .

35. R \ãn Ginkel, Ø z oek nat eigenheid. DenkbæIdm n di!ô1ßsi¿s a1ø o ÌstultuØ m idattút¿t in N¿

tl¿ttand l's{,ft\erÁÀge 1999) 35-134; w Leî}ìave, Di N¿døtand,vhz Unie. Aanþo'ssin& ûmituuing en

confronto,tie in b¿z¿ttìngstijd, 194Gt941 (AmsteÌàam 1941) t9-74;J. Rogiea Dr g^chiedscl¿rijver d6 niihs

m andæ þciatisteù (Niime9en 1979) .
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natie, in het Interbellum evenals rond 1900 viel een sterke etnonatjonale

impuls aan te treffen. Ook dat was voor de nationaal-socialistische cultuur-

potitiek lzn belang.

Over de actieve inzet van deze 'volkskracht' dachten de Nijmeegse

hoogleraarJos. Schrijnen en ook PJ. Meertens anders dan de Van der

Vens. Vooral de eerste stond aanvankelijk warìtrouwend tegenover alle

journalistieke revitalisering en propagering waar met name DJ. van der

Ven zich sterk voor maakte, Maarjuist dat asPect, deze nauwe verbonden-

heid met alle amateur-interesse in lokale en regionale verenigingen, hun

uitdragen van de volkscultuur voor eerr breed, te enthousiasmeren pu-

bliek, maakte de activiteiten van het echtpaar Van der Ven des te interes-

santer voor het nationaal-socialisme.
Fascinerend, tenslotte, zljn de verschuivingen in de verschillende etni-

sche identifrcaties. Het echtpaar Van der Ven wisselde gemakkelljk van

Groot-Nederlands naar Klein-Nederlands (in 1939) ofweer van Groot-Ne-

de¡lands naar Groot-Germaans lnteressant is dat de Van der Vens nog lan-

ge tijd in een 'verbroedering der naties' geloofden. Op zulke momenten

leken zij meer Herderiaans dan werkelijk romantisch-nationalistisch geo-

riénteerd. Opmerkelijk is dat De Vries doorschoof van een aanvankelijk

Groot-Nederlandse naar een Groot-Germaanse en uiteindelijk, in 1943,

naar een agressieve, Groot-Duitse orièntatie. Die laatste staP lÜkt De Mey-

er niet gemaakt te hebben, terwijl Marinus, de meest marginale figuur in
het gezelschap, juist Yoor eens en voor altijd vasdrield aafl zijn staatsnatlo-

naal gekleurde belgicisme. Met hun ideologische stellingnames bedreven

ze geen 'goede' maar ook geen 'geperverteerde' wetenschap, de verhou-

dingen lagen vele malen lastiger.


